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Afif Jorge Simões Brum morreu no dia 24 de no-
vembro, aos 72 anos, de causas naturais. Ele foi casado 
com Zila Celeni de Moraes Brum por cerca de 47 anos, 
com quem teve três filhas, cinco netos e um bisneto. 

Jorge nasceu em São Sepé, mas logo depois do ca-
samento, mudou-se para Vila Nova do Sul, onde criou 
laços e viveu o decorrer da vida. Segundo familiares, o comerciante 
era uma pessoa maravilhosa, sendo muito religioso e que amava sua 
família. Brum era tido como um homem simples, que sempre busca-
va ajudar ao próximo. Nos momentos de lazer, adorava jogar futebol, 
pescar com os amigos e familiares, e,brincar com os netos.

O comerciante foi sepultado em 24 de novembro, no Cemitério 
Municipal, em Vila Nova do Sul. A família convida aos amigos para a 
missa de 7º dia que ocorre em 4 de dezembro às 9h, na Igreja Matriz 
em São Sepé.

obituário

z Ajudante de carga e descarga
z Carpinteiro
z Gerente administrativo
z Operador de bomba de concreto
z Operador de máquina de 

embalagem
z Padeiro confeiteiro
z Soldador
z Técnico em informática
z Vendedor interno

z Auxiliar administrativo
z Auxiliar de linha de produção

z Monitor infantil

Vagas exclusivas 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 hoje. 
Informações pelo telefone (55) 3222-9005

tem conserto?

Os moradores da Rua Cezar Trevisan, no bairro Tomazetti, em 
Santa Maria, enfrentam problemas de mobilidade na via. Segundo 
relatos, após os temporais do mês de outubro, abriram  buracos e até 
uma valeta na rua. Alguns moradores já fizeram reclamação formal a 
prefeitura, por meio de protocolos.

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços afirma ter conhe-
cimento dos problemas, mas diz que as operações de reforma ainda 
não estão previstas no cronograma de trabalhos do município. Se-
gundo a secretaria, é necessário respeitar a ordem de registro dos 
protocolos, organizar ações conjuntas para a realização do serviço e 
contar que o tempo se mantenha firme, para que o trabalho seja feito. 
O prazo para isso não foi informado.

leitor, arquivo pessoal

Uningá Eleva realiza 
avaliações odontológicas

A Faculdade Uningá Eleva, 
seleciona pacientes para aten-
dimento odontológico para cla-
reamento dental, prótese e im-
plantodontia. A avaliação tem 
custo social, a doação de um 
quilo de alimento. A instituição 
fica na Rua 19 de Novembro, nº 
425/2. Mais informações pelo 
telefone (55) 3025-7676 e no site 
uningasm.com.br.

Inscrições para residência 
em saúde na Unifra

A Pró-reitora de Graduação 
do Centro Universitário Francis-
cano e a Comissão de Residên-
cia Multiprofissional (Coremu) 
tornam público o edital para o 
processo seletivo para ingresso 
nos Programas de Residência 
Profissional e Multiprofissional 
em Enfermagem Obstétrica, 
Enfermagem Urgência Trau-
ma, Reabilitação Física e Saúde 
Mental em nível de especializa-
ção para o próximo ano. As ins-
crições vão até 19 de dezembro, 
pelo site da instituição: unifra.
br. No total, são ofertadas 24 
vagas. A prova ocorre em 3 de 
janeiro, e o início das aulas está 
previsto para março. Mais in-
formações: (55) 3220-1208, ou 
pelo e-mail: prograd@unifra.br.

Segunda-feira tem aula pública sobre a PEC 55
A votação da PEC 55 vem gerando um série questionamentos e 

curiosidades. Para suscitar o debate sobre o projeto de emenda à 
constituição, a Escola Estadual Dom Antonio Reis, no bairro Salgado 
Filho, promoverá, na segunda-feira,  às 19h, uma aula pública, aberta 
a comunidade. A aula será ministrada pelo professor de Teoria Social 
na Unipampa Guilherme Howes, que vai explicar os impactos da re-
dução de gastos na vida dos brasileiros.

Fim do prazo para 
campeonato de futebol 7

O prazo de inscrições para 
o Campeonato Municipal de 
Futebol Sete termina hoje. O 
campeonato terá disputas nas 
categorias masculina e femini-
na, sem limite de idade. As equi-
pes interessadas em participar 
devem fazer inscrição no Cen-
tro Desportivo Municipal (Rua 
Appel, 795). As vagas são limita-
das. Mais informações pelo (55) 
3221-1234.
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