
QUINTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2016 dia a dia 22

EvEntos

90263250
2 x 7,1
via qualitor
SIND TRAB NO COM PETROLEO DE S
PB

90263993

Projeto Fazendo Arte para Pensar Direito 
traz juiz Sidinei Brzuska a Santa Maria

O curso de Direito da Faculdade Metodista de 
Santa Maria (Fames) realiza no dia 11 de novem-
bro atividade do projeto Fazendo Arte para Pensar 
Direito. A iniciativa ocorre a partir das 14h, na sede 
da instituição (Rua Dr. Turi, 2.003). Na programa-
ção do encontro está previsto uma palestra com 
o juiz e fotógrafo Sidinei Brzuska sobre o tema “O 
impacto da fotografia no sistema prisional”.

Brzuska, que atuou como juiz em Santa Maria, 
é responsável pela fiscalização dos presídios de 
Porto Alegre e da Região Metropolitana. Ele falará 
sobre uma série de fotos que produziu no Presí-
dio Central, um dos piores do Brasil. A encontro é 
aberto ao público e gratuito. Mais informações no 
site: fames.edu.br e no fone (55) 3028-7037.

Oficina gratuita da Unifra aborda a 
temática do meio ambiente e Direito

A pró-reitoria de Graduação do Centro Univer-
sitário Franciscano (Unifra), em parceria com o 
Centro de Integração Empresa Escoa (Ciee), rea-
liza no dia 7 de novembro, das 17h às 18h30min, 

no salão azul do prédio 3, no conjunto I (Rua dos 
Andradas, 1.614) a oficina “Complexidade do 
Meio Ambiente e o Direito”. A iniciativa é gratuita 
e aberta ao público. O objetivo é promover a apren-
dizagem e qualificar a participação de estudantes 
em eventos acadêmicos. Mais informações em 
pelo fone (55) 3220-1200 e pelo site unifra.br

Jornalista faz palestra gratuita  
sobre coaching na Feisma

A F5 Coaching & Educação Corporativa promo-
ve no sábado, das 19h às 21h, no auditório da Feis-
ma, a palestra coaching “Como este processo pode 
contribuir para o teu desenvolvimento”. 

A iniciativa é gratuita e aberta ao público. O 
objetivo do encontro é proporcionar às pessoas o 
entendimento dos processos relacionados ao de-
senvolvimento pessoal e profissional através do 
aumento de autoestima e autoconfiança, definição 
de metas, facilidade para tomada de decisões e au-
toconhecimento. A palestra será ministrada pelo 
jornalista e mestre coaching Fábio Oliveira. Inte-
ressados devem confirmar presença pelo link: goo.
gl/pyOC3d. Informações na página do Facebook 
“Palestra gratuita sobre Coaching”.

z Administrador de condomínio
z Administrador de locação
z Costureira
z Eletricista industrial
z Mecânico industrial
z Operador de máquina de 
embalagem
z Padeiro confeiteiro

z Serralheiro de alumínio
z Técnico automotivo
z Vendedor pracista
z Vidraceiro

Vagas exclusivas para PCD
z Recepcionista
z Auxiliar de linha de produção

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 hoje. Informações pelo 
telefone (55) 3222-9005

Deuscelia Souza da Costa morreu no dia 6 de ou-
tubro, aos 65 anos, de causas naturais. Ela era foi ca-
sada com Júlio Marques Costa por cerca de 35 anos e 
teve oito filhos e 13 netos.

Deuscelia nasceu em São Borja, mas logo depois 
de se casar, aos 18 anos, mudou-se para Santa Maria, 
onde criou laços e viveu toda a vida. Segundo fami-
liares a dona de casa era uma pessoa muito calma, delicada com as 
pessoas e religiosa, não perdendo a um culto da Assembleia de Deus. 
Seus hobbys favoritos eram costurar, ler e brincar com os netos.

– Minha mãe me ensinou a fazer o bem, a amar o próximo sem 
distinção e a praticar o perdão. Foi uma grande pessoa– disse o filho 
Jeferson.

A dona de casa foi sepultada em 7 de outubro, no Cemitério Ecu-
mênico, em Santa Maria.

obituário

Sábado
Encontro de Casais
com Cristo

z Quando/ onde – 20h30min, no 
salão paroquial da Igreja da Glória 
(R. Inácio Teixeira César, 187 )
z Atrações – Jantar (galeto, 
carne de porco, maionese, risoto, 
saladas variadas e pão)
z Quanto – R$ 25 (adulto) e R$ 
13 (crianças)
z Informações – (55) 3226-1324

Domingo
Almoço Paróquia
da Ressureição

z Quando/onde – 11h, no salão 
paroquial da Igreja (Rua Otavio 
Alves de oliveira, 100)
z Atrações – Almoço no local 
(12h30min) (churrasco de gado 
e galeto, risoto, carne de porco, 
saladas, cuca e sobremesa) e 
almoço para levar (11h) 
z Quanto – R$ 28 (adulto/almoço 
no local), R$ 14 (crianças/ 
almoço no local) e R$ 9 (risoto) e 
R$ 16 (6 pedaços de galeto coxa 
e sobrecoxa)
z Informações – (55) 3221- 5114

Risoto Beneficente do
Lar de Joaquina

z Quando/onde – 11h15min, no 
Lar de Joaquina (Av. Presidente 
Vargas, 1.920) 
z Atrações – Risoto, galeto e 
salada
z Quanto – R$ 10 (a concha de 
risoto), R$ 15 (seis pedaços de 
galeto) e R$ 7 (saladas)
z Informações – (55) 3221-3197

Risoto Lar das Vovozinhas
z Quando/onde – 11h30min, no 
Lar das Vovozinhas (Avenida 
Helvio Basso, 1.250)

z Atrações – Risoto, maionese, 
galeto e doces 
z Quanto– R$ 8 (risoto), R$ 6 
(maionese, R$ 14 (6 pedaços de 
galeto), R$ 2,50 (doces)
z Informações – (55) 2103-2626

Risoto Catedral 
Metropolitana

z Quando/onde – 11h30min, no 
salão paroquial da Catedral (Av. 
Rio Branco, 821)
z Atrações – Galeto, risoto e 
maionese para levar
z Quanto – R$ 16 (galeto), R$ 10 
(risoto) e R$ 8 (maionese)
z Informações – (55) 3221-2695

Risoto Paróquia Nossa
Senhora do Rosário

z Quando/ onde – 11h30min, 
no salão paroquial da Igreja do 
Rosário (Rua do Rosário, 401)
z Atrações – Risoto, galeto, 
salsichão e maionese para levar
z Quanto – R$ 9 (risoto), R$18 (3 
pedaços de coxa e sobrecoxa 
com polenta e vinagrete), R$ 
4,50 (2 pedaços de salsichão) e 
R$ 7 (maionese)
z Informações – (55) 3028-4009 
e 9605-9958

Almoço Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro

z Quando/onde – 11h30min, 
no salão paroquial (Rua Castro 
Alves, 300)
z Atrações – Risoto, maionese, 
carne de porco, churrasco de 
gado e galeto
z Quanto – R$ 8 (risoto), R$ 20 
(10 pedaços de galeto), R$ 22 
(10 pedaços de carne de gado), 
R$18 (1kg de carne de poco), R$ 
7 (maionese) 
z Informações – (55) 3026-5764

Risoto Nossa
Senhora do Bonfim

z Quando/onde – 11h30min, 
no salão paroquial da Igreja do 
Bonfim (R. Venâncio Aires, 926)
z Atrações – Risoto, galeto e 
maionese para levar
z Quanto – R$ 9 (risoto), R$ 18 
(6 pedaços de galeto coxa e 
sobrecoxa)
z Informações – (55) 3221-4173

Café-almoço na Feirita
z Quando/onde – Meio-dia, na 
Feirita (BR-158, em Itaara)
z Atrações – Sopa de agnoline, 
frango assado, arroz branco, 
salpicão, polenta, fortalha, 
doces, salgados, bolos, pães, 
cucas, suco, chá, chocolate 
quente, canjica e mais pratos 
variados
z Quanto– R$ 28 (adulto), R$ 12 
(crianças entre 5 e 10 anos)
z Informações – (55) 3227-1127, 
9128- 4004 e 91237994

Encontro Dançante
da Terceira Idade

z Quando/onde – 16h, no Clube 
Comercial (Rua Venâncio Aires, 
1.972)
z Atrações – Show com Bere e 
Franciel
z Quanto – R$ 12
z Informações – (55) 9630-9889

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

Faculdade Uningá Eleva realiza avaliações odontológicas
A Faculdade Uningá Eleva seleciona pacientes para atendimento 

odontológico nas áreas de endodontia (tratamento de canal) e or-
todontia (aparelhos). A instituição fica na Rua 19 de Novembro, nº 
425/2. Informações: (55) 3025-7676 e no site: uningasm.com.br

Teste de glicemia até hoje no Monet
O Monet Plaza Shopping (Av. Fernando Ferrari, 1.483) recebe, até 

hoje, uma iniciativa da Associação dos Diabéticos de Santa Maria.  A 
ação ocorre das 10h às 21h, na parte externa do shopping , e conta 
com profissionais e acadêmicos da área da saúde, que realizarão tes-
tes de glicemia capilar, mediante contribuição no valor de R$ 5.

 
Fim das inscrições para Música e Dança bacharelado 

Termina hoje o prazo das inscrições para a seleção do curso de 
Música e Dança bacharelado da UFSM. São 53 vagas para dois cur-
sos. Inscrições pelo site da Coperves (www.coperves.ufsm.br). 


