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Maria de Lourdes Thies Fleig morreu no dia 19 
de novembro, aos 90 anos, vítima de uma infecção. Ela 
nasceu e viveu em Santa Maria, onde criou raízes e co-
nheceu “a sua paixão”, com quem foi casada por cerca de 
40 anos, Arno Fleig. Juntos, eles tiveram as filhas Maria 
Dolores, Kátia, Karla e Helen, os netos Leonardo, Thais, 
Vanessa, Nícolas e Maria Lúcia, e, o bisneto Vicenzo.

Segundo familiares, a dona de casa foi sempre uma pessoa calma 
risonha. Com um amor enorme pela vida, ela, enquanto teve forças, 
foi presença constante nas pistas de danças de domingueiras e em 
encontros da terceira idade.

– Foi a melhor mãe do mundo. Ensinou o bem, incentivou o es-
tudo, o trabalho e sempre nos motivou muito. Sou grata a tudo por 
ela. Vou lembrar sempre de seu espírito jovem e de sua força. Fica a 
saudade, mas também a gratidão. Obrigada, mãe – diz a filha Kátia.

Maria foi sepultada no dia 20 de novembro, no Cemitério Jardim 
Santa Rita de Cássia, em Santa Maria.

obituário

z Gerente administrativo
z Operador de bomba de concreto
z Operador de máquina de 
embalagem
z Recepcionista secretária

z Técnico em informática
z Vendedor interno
z Vendedor interno
z Vendedor pracista

z Auxiliar administrativo
z Auxiliar de linha de produção

z Monitor infantil

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 hoje. 

Terminam hoje as 
inscrições para estagiários 
da prefeitura de Santiago

A prefeitura de Santiago está 
recrutando acadêmicos de Ar-
quitetura e Urbanismo, Ciên-
cias da Computação, Ciências 
Contábeis, Enfermagem, Far-
mácia, Gestão Pública, Pedago-
gia, Psicologia, Serviço Social, 
Ciências Biológicas e Pedagogia 
para vagas de estágio. Os inte-
ressados devem ter acima de 16 
anos e estar cursando alguma 
das graduações citadas. O valor 
da Bolsa-Auxílio fica entre R$ 
400 e R$ 724, variando confor-
me a carga horária semanal tra-
balhada. As inscrições vão até 
hoje, e podem ser feitas pelo do 
site santiago.rs.gov.br. As provas 
serão aplicadas no dia 11 de 
dezembro na Escola da Univer-
sidade Regional Integrada, na 
Rua Vinte de Setembro, 2.410. 
Mais informações (55) 3251-
2844 e 3251-2484.

tem Conserto? 

Moradores e frequentadores 
do Parque Itaimbé estão assus-
tados com um grande buraco 
que existe na pracinha próxima 
à prefeitura, na Rua Venâncio 
Aires. Segundo os moradores, 
a cratera apareceu após as chu-
vas de outubro de 2015, e cedeu 
cada vez mais ao longo de um 
ano. Quem passa pelo local teme 
acidentes e quedas.

A Companhia Riograndense 
de Saneamento (Corsan) já este-
ve no local realizando reformas 
no encanamento do esgoto mas, 
segundo a empresa, a prefeitura 
seria responsável pela manuten-
ção e reparos da galeria subter-
rânea ao parque onde corre uma 
sanga.

A Secretaria de Infraestrutu-
ra, Obras e Serviços, por meio da 
assessoria de comunicação da 
prefeitura, afirma ter conheci-
mento do problema. Porém, diz 
que as operações de reparos do 

buraco ainda não estão previs-
tas no cronograma de trabalhos 
do município.  

Segundo a secretaria, será re-
alizada uma avaliação do terre-
no nesta ou na próxima semana. 
Ainda assim, não há prazo para 
a solução do problema. Talvez a 

arquivo pessoal

Unifra oferece mais de 80 
vagas em cursos de 
pós-graduação

O período de inscrições para 
os cursos de pós-graduação do 
Centro Universitário Francisca-
no (Unifra) vai até 4 de janeiro. 
No total, a instituição oferece 
vagas no programa de pós-gra-
duação em Ensino de Ciências e 
Matemática (mestrado acadê-
mico, profissional e doutorado), 
Nanociências (mestrado e dou-
torado), mestrado em Ensino 
de Humanidades e Linguagens, 
mestrado em Ciências da Saúde 
e da Vida e mestrado Profissio-
nal em Saúde Materno Infantil. 
As inscrições custam R$ 80 e 
podem ser feitas no site unifra.
br/inscricoes. Mais informa-
ções no edital nº 34/2016, na 
página da instituição, ou pelo 
telefone (55) 3220-1200.

Mostra de presépios está 
aberta na Sala Angelita 
Stefani, da Unifra

Os trabalhos apresentados no 
1º Concurso de Presépios Natali-
nos da Unifra estão em exposição 
até 21 de dezembro na Sala Angeli-
ta Stefani (Rua Silva Jardim 1.175). 
Os visitantes podem votar nas me-
lhores obras, no local ou pelo site 
unifra.br. Os primeiros lugares em 
cada categoria serão reconhecidos 
em celebração natalina, que ocorre 
rá na Unifra, no dia 22.  A mostra 
é aberta ao público de segunda 
asexta-feira, das 14h às 18h, e nas 
terças e quintas-feiras, das 9h ao 
meio-dia.

Senac Santa Maria abre inscrições para  
cursos técnicos presenciais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Santa 
Maria está com inscrições abertas para cursos técnicos presenciais 
para o primeiro semestre de 2017. Os cursos ofertados – Técnico 
em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática e Técnico em 
Administração) – tem foco na prática e duração média de dois 
anos. As vagas estão disponíveis para pessoas com idade mínima 
de 16 anos, que tenham concluído ou que estejam cursando o Ensi-
no Médio. As matrículas devem ser feitas no Senac (Rua Professor 
Braga, 60), das 8h às 22h. Valores e outras informações podem ser 
consultados pelo telefone (55) 3225-2121 ou no site senacrs.com.
br/santamaria. Comerciários têm 20% de desconto.

Aprovados no vestibular da Sobresp devem  
garantir sua vaga até sexta-feira

Os novos calouros da Faculdade de Ciências da Saúde (Sobresp), 
devem garantir sua vaga na instituição até o dia 9 de dezembro. O 
listão com os aprovados nas graduações de Administração e Psicolo-
gia do Vestibular de Verão está disponível no site sobresp.com.br. As 
matrículas devem ser feitas na seda da faculdade (Rua Appel, 520), 
das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h. É necessário levar certidão de 
nascimento ou casamento; comprovante de residência; documento 
militar (para sexo masculino); título eleitoral com comprovante da 
última eleição; identidade; CPF; histórico escolar (cópia autenticada 
ou original) e uma foto 3X4. Mais informações no site ou pelo (55) 
3214-1111.

Prefeitura de Caçapava do Sul realiza leilão  
de sucata e de equipamentos e utensílios antigos

A Secretaria da Fazenda de Caçapava do Sul vai fazer um leilão 
público de sucata, vendendo todos os equipamentos, veículos e 
utensílios inservíveis. Será em14 de dezembro, às 9h30min, no au-
ditório do Instituto Municipal de Educação (Rua 15 de novembro, 
438). Serão ofertados sete lotes com máquinas e equipamentos da 
Secretaria de Obras, sucatas, equipamentos de informática, veículos 
antigos e pequenos utensílios. Os interessados devem acessar o site 
da prefeitura (cacapava.rs.gov.br), no ícone de licitações e baixar o 
edital. Mais informações pelo tele (55) 3281-1351.

Prorrogado o prazo para vacinação contra  
aftosa em São João do Polêsine

A Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio de São João do 
Polêsine estendeu o prazo para a vacinação dos animais contra o 
vírus da febre aftosa para 17 de dezembro. A vacinação é obrigatória 
em animais de até 24 meses. Os agricultores cadastrados na Inspe-
toria Veterinária do município devem cumprir as medidas solicita-
das. Informações pelo (55) 3269-1155.

Rádio da URI Santiago leva ao ar adaptação de  
contos feita por estudantes de Letras

O curso de Letras da Universidade Regional Integrada de Santia-
go (URI) fez adaptações em contos da literatura brasileira que se-
rão transmitidos nas ondas do rádio da instituição. As narrativas 
começaram a ir ao ar na segunda-feira, e prosseguem até o dia 20 
de dezembro. 

A iniciativa faz parte do projeto Revitalizando Contos Radiofôni-
cos, da disciplina de Literatura Brasileira, com orientação da  profes-
sora Glauciane Reis Teixeira. É exibido um conto por dia, em sessões 
as 18h e às 23h. A rádio URI pode ser sintonizada no dial 106.1 FM 
e on-line nas páginas.urisantiago.br/radio.

z Hoje – Uma Galinha
z Quinta-feira – Mas Vai Chover
z Sexta-feira - O Melhor Amigo
z 13/12 - Negrinha
z 14/12 - Domingos

z 15/12 - O Inimigo Secreto
z 16/12 - A Máquina Extraviada
z 19/12 - Sexa
z 20/12 - Flor, Telefone, Moça
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