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Depois de lutar por 18 anos contra a esclerose múl-
tipla, morreu no dia 29 de outubro, aos 50 anos, a miss 
Santa Maria de 1982, Rosane da Rosa Amorim. Ela era 
casada com Paulo Renato Amorim e tinha dois filhos 
(Paula e Murilo) e uma neta, Júlia. Rosane era irmã de 
Clóvis, Rubilar, Edson e Sérgio. 

Nascida em Santa Maria, sempre morou na cidade. Aqui trabalhou 
por mais de 10 anos como fiscal do Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia (Crea). Também trabalhou no banco Bradesco e foi 
dona do seu próprio negócio, um salão de beleza. Em 1982, ganhou o 
concurso e foi eleita Miss Santa Maria.

Conforme o irmão Rubilar, Rosane era uma pessoa muito alegre, 
que estava sempre sorrindo e brincando com todos. Tinha um ca-
risma e era extremamente cativante. Por isso tinha muitos amigos e 
preservava essas amizades. Além disso, tinha um coração bondoso, 
sempre ajudava todos que precisassem. Gostava de se divertir e reu-
nir os amigos. Costumava ir em festas e adorava praia. Artesanato 
também era seu passatempo.

– Ela era uma pessoa bondosa. Sofreu muito com a doença, mas 
nunca reclamou, era muito otimista. Uma pessoa de alto astral. Vai 
deixar saudade – diz o irmão.

Seu sepultamento foi dia 30 de outubro no Cemitério Ecumênico.

OBITUÁRIO

❚ Açougueiro
❚ Agente de pesquisa
❚ Ajudante de açougue
❚ Ajudante de carga e descarga
❚ Apontador de obras
❚ Atendente de balcão
❚ Atendente de farmácia (vaga 
para pessoa com defi ciência)
❚ Atendente de padaria
❚ Auxiliar de almoxarifado (vaga 
para pessoa com defi ciência)
❚ Auxiliar de cozinha
❚ Auxiliar de confeiteiro
❚ Auxiliar de depósito
❚ Auxiliar de linha de produção – 
asfalto
❚ Auxiliar técnico de refrigeração
❚ Balanceador/alinhador
❚ Balconista de açougue
❚ Borracheiro
❚ Carpinteiro
❚ Chapista de lanchonete
❚ Confeiteiro
❚ Conferente de mercadorias
❚ Consultor de tecnologia da 

informação
❚ Cozinheiro
❚ Eletricista auxiliar
❚ Eletricista predial
❚ Empacotador
❚ Empregada doméstica
❚ Encarregado de expedição - auxiliar
❚ Funileiro industrial
❚ Garçom
❚ Instalador de alarmes automotivo
❚ Instalador hidráulico
❚ Mecânico
❚ Mestre de obras
❚ Ofi cial de serviços gerais
❚ Ofi cial de serviços gerais (vaga 
para pessoa com defi ciência)
❚ Operador de caixa (vaga para 
pessoa com defi ciência)
❚ Operador de empilhadeira
❚ Padeiro
❚ Pedreiro
❚ Pizzaiolo
❚ Servente de obras
❚ Técnico em refrigeração
❚ Vendedor pracista

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.

Funerária Cauzzo

✝ Anastásia Volpato, 83 anos. 
Sepultamento no dia 3 de 
novembro no Cemitério São José, 
em Santa Maria
✝ Paulo Renato Paim de Oliveira, 
62 anos. Sepultamento no dia 
3 de novembro no Cemitério 
Ecumênico de Santa Maria
✝ Agostinho Cechin, 85 anos. 
Sepultamento no dia 4 de 
novembro no Cemitério São José, 
em Santa Maria
✝ Cidimar Luiz Possati, 54 
anos. Sepultamento no dia 4 de 
novembro no Cemitério São José, 
em Santa Maria

Funerária São Martinho

✝ Gabriela da Silva Biasi, 25 
anos. Sepultamento no dia 
5 de novembro no Cemitério 
Ecumênico de Santa Maria
✝ Cristiele Machado da Silva, 
recém-nascida. Sepultamento no 
dia 7 de novembro no Cemitério 
Ecumênico de Santa Maria
✝ Regina Auguett, 81 anos. 
Sepultamento no dia 7 de 
novembro no Cemitério Santa Rita 
de Cássia, em Santa Maria
Jione Arlete Spode Stello, 49 
anos. Sepultamento no dia 8 de 
novembro o Cemitério da Boca do 
Monte, em Santa Maria
✝ Pedro Henrique Marin Ilha, 
recém-nascido. Sepultamento no 
dia 8 de novembro no Cemitério 
de Pau-a-Pique, em Santa Maria
✝ Neiva Jacques Borba, 64 
anos. Sepultamento no dia 
9 de novembro no Cemitério 
Ecumênico de Santa Maria
✝ Juliano Perez dos Santos, 24 
anos. Sepultamento no dia 10 
de novembro no Cemitério Santa 
Terezinha, em Santa Maria
✝ Viviane Marques Hoher, 37 
anos. Sepultamento no dia 11 de 
novembro no Cemitério Santa Rita 
de Cássia, em Santa Maria

❚ Gerente de vendas
❚ Auxiliar administrativo(a)
❚ Vendedor(a) externo(a): 2 vagas
❚ Atendente
❚ Empregado(a) doméstico(a)

❚ Auxiliar de informática
❚ Cozinheiro(a)
❚ Atendente de café
❚ Confeiteiro(a)

SINDILOJAS

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) seleciona 
candidatos para vagas em Santa Maria. Interessados podem 
preencher o currículo disponível na sede do Sindilojas (Roque 
Calage, 8, 4º andar), de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e 
das 14h às 18h, ou no site sindilojas-sm.com.br. Outras informações 
pelo telefone (55) 3028-4634.

QUERO UM DONO

O Clube Amigos dos Animais 
de Santa Maria está com mais 
de 30 filhotes para doação. En-
tre eles, há três fêmeas (na foto). 
Elas devem ser de porte médio, 
já estão castradas e são brinca-
lhonas e amorosas. Interessados 
devem entrar em contato pelo 
telefone (55) 8428-2970. 
CLUBE AMIGOS DOS ANIMAIS SM, DIVULGAÇÃO


