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❚ Açougueiro
❚ Ajudante de serralheiro
❚ Ajudante de motorista (vaga 
exclusiva para pessoa com 
defi ciência)
❚ Aplicador de asfalto – operador de 
espargidor
❚ Atendente de balcão
❚ Atendente de lanchonete
❚ Auxiliar administrativo (vaga exclusiva 
para pessoa com defi ciência)
❚ Auxiliar de almoxarifado (vaga 
exclusiva para pessoa com 
defi ciência)
❚ Auxiliar de cozinha
❚ Auxiliar de depósito (vaga exclusiva 
para pessoa com defi ciência)
❚ Auxiliar técnico de refrigeração
❚ Balanceador / alinhador
❚ Carpinteiro
❚ Costureira de máquina de overloque
❚ Cozinheiro
❚ Doceiro
❚ Eletricista auxiliar
❚ Eletricista predial
❚ Eletricista de instalações de prédios

❚ Eletrotécnico
❚ Embalador a mão
❚ Empregada doméstica
❚ Funileiro industrial
❚ Gesseiro
❚ Impressor serigráfi co
❚ Marceneiro
❚ Mecânico de refrigeração e máquina 
de lavar
❚ Ofi cial de serviços gerais
❚ Ofi cial de serviços gerais (vaga 
exclusiva para pessoa com 
defi ciência) 
❚ Operador de caixa
❚ Operador de caixa (vaga exclusiva 
para pessoa com defi ciência)
❚ Operador de empilhadeira
❚ Operador de máquina de corte e 
dobra de chapas
❚ Recepcionista secretária
❚ Retifi cador
❚ Servente de obras
❚ Soldador
❚ Subchefe de loja
❚ Técnico de refrigeração - instalação
❚ Vendedor interno

EMPREGOS

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona 
das 8h às 15h, sem fechar ao meio-dia, na Rua Alberto Pasqualini, 
121, no Edifício Continente. Das 15h às 16h, o Sine está aberto para 
entrega de documentos e outros serviços. As vagas abaixo estão 
disponíveis para hoje. Informações pelo (55) 3222-9005.

Renata Schlatter Marques, 37anos, morreu no dia 5 de outubro 
em decorrência de um câncer. Natural de Santa Maria, a cuidadora de 
idosos concluiu o Ensino Médio no Colégio Olavo Bilac. Atualmente, 
estava morando em São Pedro do Sul com o marido, Cristiano Mo-
reira Hecht e os filhos Bárbara e Rafael. A cuidadora tinha três irmãs.

Segundo o marido, Renata seguia os ensinamentos da religião es-
pírita e era uma pessoa que gostava de estar com a família:

– Estávamos casados há 16 anos e ela sempre foi atenciosa e cari-
nhosa com os filhos. Ela costumava fazer crochê  e arrumar a casinha 
dela –lembra Hecht.

O sepultamento de Renata ocorreu no Cemitério Ecumênico de 
Santa Maria, no mesmo dia em que ela morreu.

OBITUÁRIO

CARTAS
Reforma eleitoral

Para 40 milhões de eleitores, 
que anulam , votam em bran-
co ou simplesmente  se abste-
nham de votar, o ato não é tão 
sério assim. E a cada eleição 
aumenta o desencanto, a fal-
ta de comprometimento com 
nossa tênue democracia. 

Enquanto não houver uma 
profunda reforma política 
eleitoral, e não um remendo,  
a tendência é aumentar o des-
crédito nos políticos e nas ins-
tituições políticas e não po-
líticas. Nossa legislação atual 
permite todo tipo de corrup-
ção. Até um candidato que 
não  recebeu nenhum voto 
pode assumir uma Câmara de 
Vereadores, como aconteceu 
em Rio dos Cedros, em Santa 
Catarina. 

Alterações precisam ser 
feitas: fim do voto obrigatório, 
das verbas parlamentares, das 
alianças espúrias, do fôro pri-
vilegiado, da censura eleitoral, 
do suplente de senadores, da 
imunidade parlamentar, do 
mandato de presidente por 6 
anos sem direito a reeleição, 
das pesquisas tendenciosas, 
do voto proporcional. 

Enfim, uma série de modi-
ficações que precisam serem 
feitas, para devolver um pouco 
de esperança para nosso povo, 
para que haja uma maior par-
ticipação no processo eleitoral. 
Enquanto isso, vamos vivendo 
de  promessas, que já sabemos 
que não serão cumpridas.

Carlos A. Cioccari
Sobrinho, aposentado

NASCIMENTOS

Hospital
São Francisco de Assis

10/10
✰ Micaella Luiza Almi Moura, 
filha de Elisangela Maria Almi 
Moura e Adão Lucio Ghen Moura
13/10
✰ Valentina Portella, filha de 
Marta Aparecida Portella e Erico 
Portella
16/10
✰ Emily Gonçalves Rossi, filha 
de  Rejane Gonçalves e Edson 
Correa Rossi
17/10
✰ Otávio Ferreira da Silva, filho 
de Franciele Ferreira dos Santos e 
Cassio Moraes da Silva
✰ Gabriela Alves Rodrigues, 
filha de  Heliana de Moraes Alves 
e Tiago Pereira Rodrigues

Hospital
Casa de Saúde

18/10
✰ Sophia Guimarães Cruz, filha 
de  Paola Padilha Guimarães e 
Mateus Teles Cruz  
19/10
✰ Valentina Silva de Lima, filha 
de Ludieli Fagundes da Silva  e 
Gelson Machado de Lima 
✰ Julia Pegoraro dos Reis, filha 
de Fernanda Oliveira Pegoraro e 
Marcelo dos Santos dos Reis  
✰ Alessandra Diniz Ramos, filha 
de Angélica M. Diniz de Menezes 
e Carlos Alexandre Ramos  
20/10
✰ Kemille Vitoria de Lima Laia, 
filha de Jessica dos Santos de 
Lima e Elton Cardoso Laia

Arrecadação de alimentos
A empresa Limarin arrecada 

doações para entidades bene-
ficentes de Santa Maria, como 
Turma do Ique e Lar Acalanto. 
Preferência para leite, macarrão 
instantâneo, açúcar e alimentos 
não perecíveis. Interessados de-
vem ligar para (55) 3026-9400.

Atendimento psicológico
O Centro de Estudos Sistêmi-

cos Família e Indivíduo oferece 
atendimento psicológico gratui-
to para família e casais. Infor-
mações: (55) 3028-4246 e (55) 
9712-6786.

PARTICIPE
Textos ou fotos para o Diário devem ser 
enviados ao e-mail leitor@diariosm.
com.br. Envie nome, endereço, telefone, 
RG e profi ssão. No caso de foto, mande 
também o nome de quem clicou a 
imagem. A publicação é selecionada e 
pode ser resumida  
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