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Diamantina Dorneles de Dorneles morreu no dia 
29 de setembro, aos 84 anos, vítima de acidente vascular 
cerebral (AVC). Ela era de São Francisco de Assis, mas 
logo quando se casou com Deni Dorneles (já falecido), 
há cerca de 30 anos, mudou-se para Santa Maria. A união 
deu ao casal seis filhos, 14 netos e dois bisnetos.

Diamantina era dona de casa e, segundo familiares, uma pes-
soa tranquila, extremamente divertida e apaixonada pela vida. Seu  
maior orgulho era poder reunir a família aos finais de semana e ani-
versários.

– Era uma mulher muito distinta. Tinha uma ótima relação com 
todos. Sou grato a ela pelos ensinamentos, pois o que aprendi de me-
lhor veio dela – disse o neto André.

Sexta-feira
Jantar-Baile do
Dia do Professor

z Quando/onde – A partir das 
20h30min, na Apusm (Avenida 
Dores, 791)
z Atrações – Jantar a cargo 
do chef Norberto da Cás 
(salada imperial, filé ao molho 
de conhaque, risoto de queijo 
e alho poró, salmão grelhado 
ao molho de maracujá, batatas 
em neve e tortilha de trufas de 
chocolate com calda de frutas 
vermelhas) e baile com a banda 
Charm’s. Serão oferecidos dois 
espumantes gratuitas por mesa
z Quanto – R$ 65
z Informações – (55) 3221-4856

Sábado
37º Baile da Batatinha

z Quando/onde – A partir 
das 23h, no Clube Recreativo 
Agrícola de Silveira Martins
z Atrações – Show do Grupo 
Yandê
z Quanto – R$ 20 (antecipados) 
e R$ 25 (na hora)
z Informações – (55) 9656-2731

Domingo 
8ª Romaria da Nossa
Senhora Aparecida

z Quando/onde – A partir 
das 9h30min, da rótula da 
Tancredo Neves, em frente ao 
Supermercado Beltrame (Rua 
Maranhão, 814)
z Atrações – Procissão, seguida 
de missa crioula e almoço 
(churrasco, galeto, risoto, 
maionese e saladas)
z Quanto – R$ 20 (adulto), R$ 10 
(até 12 anos), há opções para 
levar: 8 (risoto), R$ 5 (maionese), 
R$ 25 e 35 ( o espeto de galeto e 
churrasco)
z Informações – (55) 3212-9616

Festa em Honra
a Santa Augusta

z Quando/onde – A partir das 
10h30min, na Salão Comunitário 
da Linha Sete, em Palma
z Atrações – Missa seguida 
de almoço (churrasco, galeto, 
risoto, pão e salada verde). 
Domingueira com os Teatinos
z Quanto – R$ 25 (adultos) e R$ 
12,50 (crianças até 10 anos)
z Informações – (55) 9990-3368

Encontro Dançante
da Melhor Idade

z Quando/ onde – Às 16h, no 
Clube Comercial (RuaVenâncio 
Aires, 1.972)
z Atrações – Show musical com 
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z Quanto – R$ 12
z Informações – (55) 9630-9889

Risoto da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima

z Quando/ onde – A partir das 
11h30min, no Salão Paroquial 
(Avenida Presidente Vargas, 
1.517)
z Atrações – Risoto, galeto, 
maionese, doces, cucas e pão
z Quanto – R$ 8 (risoto), R$ 15 
(galeto), R$ (8 maionese), R$ 
2 (doces), R$ 8 (cucas) e R$ 6 
(pães)
z Informações – (55) 3212-8672 
e 9955-2568

Risoto da Paróquia
do Rosário

z Quando/onde – A partir das 
11h30min, na Igreja do Rosário 
(Rua do Rosário, 401)
z Atrações –  Risoto, galeto com 
polenta, salada de maionese, 
salsichão, doces e cucas para 
levar
z Quanto – R$ 9 (risoto), R$ 18 
(três pedaços de coxa e três 
de sobrecoxa de galeto), R$ 
7( maionese) e R$ 4,50 (duas 
unidades de salsichão)
z Informações – (55) 3028- 4009 
e 9605-9958

Risoto da Paróquia
Perpétuo Socorro

z Quando/onde – A partir das 
11h45min, no salão da igreja 
(Rua Castro Alves, 300)
z Atrações – Risoto, galeto e 
salsichão para levar
z Quanto – R$ 8 (concha de 
risoto), R$ 20 (10 pedaços 
de galeto) e R$ 2 (salsichão/
unidade)
z Informações – (55) 3221-5764

Almoço da Comunidad
Evangélica de
Confissão Luterana

z Quando/onde – A partir 
do meio-dia, no salão da 
comunidade (Rua João Lino 
Pretto, 840)
z Atrações – Galeto, arroz, pão 
e saladas
z Quanto – R$ 18 (adulto) e R$ 9 
(crianças até 12 anos)
z Informações – (55)3221-4558

Domingueira
z Quando/onde – Às 20h30min, 
no Clube Comercial (Rua 
Venâncio Aires, 1.972)
z Atrações – Show da banda 
Pop Sul 
z Quanto – R$ 20
z Informações – (55) 9630-9889

obituárioEvEntos

z Administrador de condomínios
z Administrador de locação
z Auxiliar de compras
z Corretor de imóveis

z Marceneiro
z Mecânico de equipamentos 
industriais
z Padeiro

z Assistente administrativo
z Atendente de farmácia
z Auxiliar de limpeza
z Auxiliar de linha de produção
z Carregador de caminhão
z Cobrador de transportes coletivos
z Fiscal de loja

z Frentista
z Inspetor de qualidade
z Oficial de serviços diversos
z Porteiro
z Promotor de vendas
z Repositor de mercadorias
z Servente de obras

Vagas exclusiva para PCD

EmprEgos

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona 
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, na Rua Alberto Pasqualini, 
121, no Edifício Continente. As vagas abaixo estão disponíveis para 

participE
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1ª Mostra de Emprego de 
Santa Maria será sábado

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social realiza, 
neste sábado, a 1º Mostra de 
Emprego. O evento irá das 9h 
às 17h, na Escola Municipal de 
Ensino Médio Irmão José  
Otão. No encontro, serão dispo-
nibilizadas cerca de 250 vagas 
em empresas do município e 
região.  
As empresas participantes 
serão Grupo JMT, Supermerca-
dos Beltrame, Metta Estágios, 
Futura Gestão de Pessoas, 
Efeito Mais, Rede Vivo, CDL, 
Sulclean Serviços Integrados e 
Postos Santa Lúcia.  
As oportunidades são voltadas 
as áreas administrativas, téc-
nicas, comerciais e gerenciais. 
Também haverá cadastro no lo-
cal para programas de estágio, 
Jovem Aprendiz e pessoas com 
deficiência (PCD). Os interessa-
dos devem comparecer com  
documento de identificação 
(CPF, RG e carteira de trabalho) 
e, se possível, com currículo vi-
tae. Mais informações pelo site: 
santamaria.rs.gov.br/smasc.

Revista da Unifra
seleciona artigos 

A Revista Disciplinarum 
Scientia, do Centro Universitá-
rio Franciscano (Unifra) está 
com inscrições abertas para 
submissão de artigos em três 
áreas das áreas de Artes, Letras 
e Comunicação; Ciências So-
ciais Aplicadas ou Ciências da 
Saúde. Serão aceitos trabalhos 
de discentes de graduação e  
de pós-graduação, sob a  
orientação de um professor. 
O prazo termina em 10 de no-
vembro. As inscrições das pro-
duções deve ser encaminhadas 
pelo professor orientador  
para rds@unifra.br. A pesquisa 
só será aceita se estiver de  
acordo com as normas da  
revista, disponível no site 
unifra.br.

Vagas de pós-graduação 
em Comunicação na UFSM 

A Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) está 
com inscrições abertas para o 
processo seletivo em Pós- Gra-
duação nos cursos de Comu-
nicação. Há 18 vagas para 
mestrado e 16 para doutorado. 
As inscrições vão até o dia 31 
de outubro e podem ser feitas 
pelo: site.ufsm.br/editais/prp-
gp. A isenção da taxa deve  
ser solicitada até 21 de outubro.  

Alunos de Design da Unifra expõem trabalhos 
Os acadêmicos do curso de Design do Centro Universitário Fran-

ciscano (Unifra) expoem, até 20 de outubro, algumas das produções 
realizadas em aula. As atrações da mostra, em cartaz na Sala Angeli-
ta Stefani (prédio 14, no conjunto 3, na Rua Silva Jardim 1.175), são 
joias conceituais, móveis, equipamentos, toys, catálogos, luminárias, 
vídeos de computação gráfica e mandalas. 

Também integra a iniciativa o móvel Desk Elegance, da acadê-
mica Bruna de Mello Palma, finalista no Prêmio Tok&Stok Design 
Universitário. A exposição está aberta para visitação de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 18h, e terças e quintas-feiras, das 9h ao meio-
dia.

1ª Feira do Livro de São João do Polêsine começa hoje
Começa hoje a primeira edição da Feira do Livro de São João do 

Polêsine. Participarão do evento a patronesse Elaine Binotto Fagan, 
autores, comunidade, alunos e professores de escolas da cidade e 
região, além de autoridades e representantes das organização. O 
encontro literário terá duas estruturas principais: uma destinada aos 
lançamentos, palestras, abertura e encerramento oficial, e outra com 
as principais publicações literárias. 

A programação da feira conta, ainda, com apresentações artís-
ticas, lançamento de livros, visitação de escolas, teatro, contação 
de histórias, oficinas e varal cultural (painel com os trabalhos dos 


