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Temperatura sobe, mas ainda faz frio
Para hoje, não há previsão de chuva no Rio Grande do Sul. O 
tempo firme predomina, e as temperaturas seguem amenas 
no Estado sob a influência de uma massa de ar seco e frio. 
Em Santa Maria, o predomínio é de céu claro e bastante 
ensolarado. A temperatura até começa a subir, mas ainda de 
forma muito gradativa na região, mantendo a sensação de frio.
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ASSINATURA COMBO (IMPRESSO + DIGITAL)

  

  

  

MENSAL

SEMESTRAL

ANUAL

R$ 42,40 nos dois primeiros meses. Após, R$ 73,40

R$ 440,40 com 5% de desconto à vista

R$ 880,80 com 7% de desconto à vista

ASSINATURA DIGITAL

  

  

MENSAL

ANUAL

R$ 5,90 no primeiro mês. Após, R$ 9,90 (2º mês),

R$ 13,90 (3º mês) e R$ 18,90 (a partir do 4º mês)

R$ 198,80 com 5% de desconto à vista

ASSINATURA COMBO LAZER

(IMPRESSO SEX, SÁB E SEG + DIGITAL)

  MENSAL R$ 39,00 nos dois primeiros meses. Após, R$ 46,40

ASSINATURA COMBO FINAL DE SEMANA

(IMPRESSO SEX E SÁB ou SÁB E SEG + DIGITAL)

  MENSAL R$ 31,60 nos dois primeiros meses. Após, R$ 38,90

Seja sócio do Clube do Assinante

e aproveite todos os benefícios,

com descontos de até 50%

EMPREGOS

Em Santa Maria, há oportunidades de empregos para diferentes 
cargos e níveis de ensino. Algumas das vagas necessitam de 

experiência comprovada e estão sujeitas a alterações. Confira abaixo:

SINE

A Fundação Gaúcha do Trabalho e 
Ação Social (Sine) funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua 
Silva Jardim, 1.994, Centro. Outras in-
formações podem ser consultadas pelo 
telefone (55) 3222-9005. 
z Auxiliar técnico controle e qualidade 
z Consultor de vendas 
z Marceneiro 
z Mecânico diesel 
z Mecânico eletricista de veículos diesel 
z Mecânico industrial 
z Montador soldador 
z Operador de mini carregadeira bob 
cat
z Operador de prensa de recicláveis
z Operador de retroescavadeiras
z Padeiro
z Porteiro

Vagas para pessoas 
com deficiência (PcD)

z Agente de portaria 
z Assistente de atendimento 
z Auxiliar administrativo 
z Auxiliar de almoxarifado 
z Auxiliar de linha de produção
z Oficial de manutenção elétrica 
z Operador de supermercado 
z Servente de limpeza

CDL

A CDL Empregos está localizada 
na Rua Astrogildo de Azevedo, 354, 
Centro. A agência aceita currículos de 
segunda a sexta, das 9h às 17h, ou pelo 
e-mail cdlemprego@cdlsm.com.br. Mais 
informações podem ser adquiridas pelo 
telefone (55) 3220-6633. 
z Atendente 
z Auxiliar de cozinha 
z Consultor de vendas externas 
z Farmacêutica 
z Garçom 
z Montador de móveis 
z Projetista de vendas 

z Telemarketing 
z Vendas (7 vagas) 

Vagas para pessoas 
com deficiência (PcD)

z Auxiliar administrativo
z Auxiliar de depósito
z Frentista

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola 
do Rio Grande do Sul (Ciee-RS) insere 
jovens no mercado de trabalho. A agên-
cia funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30min e das 13h30min 
às 17h30min, na Rua Venâncio Aires, 
2.035, sala 504. Outras informações 
pelo telefone (55) 3222-5833.
z Administração (12 vagas) 
z Arquitetura e Urbanismo
z Ciência da Computação (3 vagas) 
z Ciência Contábeis (2 vagas)
z Educação Física 
z Engenharia da Produção
z Enfermagem (2 vagas) 
z Ensino Médio (3 vagas) 
z Letras
z Pedagogia (7 vagas) 
z Publicidade e Propaganda 
z Técnico em Administração (5 vagas) 
z Técnico em Enfermagem (3 vagas) 
z Técnico em Estética
z Técnico secretariado 

Sindilojas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio 
(Sindilojas) aceita currículos na Rua 
Roque Calage, 8, 4º andar, de segunda 
a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 
13h às 18h, no site sindilojas-sm.com.br, 
ou pelo e-mail rh@sindilojas-sm.com.br. 
Mais informações pelo (55) 3028-4634.
z Consultor de vendas no setor de 
decoração 
z Estágio em vendas (2 vagas)
z Representante comercial na área da 
saúde

Hoje (Distrito do Passo do Verde)
z Irineu Antolini – 14h às 15h

Amanhã (Distrito de São Valentim)
z Escola Passo da Laranjeira – 14h às 14h30min
z Alto das Palmeiras (Escola José de Oliveira) – 
14h45min às 15h15min
z Colônia Toniolo (Unidade de Saúde São 
Valentim) – 15h30min às 16h

Quinta-feira (Distrito de Arroio Grande)
z São Marcos (Igreja) – 14h às 14h15min
z Associação Comunitária Leonardo Forgiarini – 

14h30min às 14h45min
z Ida Barato – 15h às 15h30min
z Arroio Lobato – 15h45min às 16h
z Vila Fighera – 16h15min às 16h45min

14 de agosto (Boca do Monte)
z Passo da Ferreira (Escola João Hundt) – 14h às 
14h15min
z Santo Antônio – 14h30min às 14h45min
z Canabarro – 15h às 15h30min
z Estância Velha (Almiro Beltrame) – 15h45min às 
16h
z César Pina (Bar Chapéu do Povo) – 16h15min às 
16h30min

Campanha da vacinação chega aos distritos de Santa Maria

A prefeitura divulgou, na última sexta-feira, os horários dos atendimentos referentes à campanha de 
vacinação contra o sarampo e paralisia infantil nos distritos de Santa Maria. O mutirão de vacinações 
busca imunizar crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Confira, abaixo, onde estará a 
equipe da Secretaria de Saúde hoje e nos próximos dias:


