
dia a dia 18

PEDRO CORRÊA BARROS
Com 51,5cm e 4,530 quilos, 

Pedro Corrêa Barros, nasceu às 
11h37min de 14 de fevereiro, no 
Hospital Universitário de Santa 
Maria (Husm). O primeiro filho 
de Shaiane Limberger Corrêa, 24 
anos, e Temístocles Vicente Pereira 
Barros, 24, teve a chegada come-
morada por toda a família. 

– Eu sempre quis ser mãe, a 
notícia de que eu estava grávida 
foi super tranquila e celebrada por 
todo mundo – lembra a mãe. 

Com cesariana agendada para 
o dia 18 de fevereiro, Pedro não 
esperou e veio antes do planejado. 
Para a mãe, a maternidade é desa-
fiadora. Ela conta que Pedro mama 
bastante e que toda a família está 
se adaptando aos horários do bebê.

Shaiane Limberger,
arquivo peSSoaL

Chamadas orais da UFSM
A UFSM divulgou as listas 

de candidatos suplentes e os 
editais com orientações do Pro-
cesso Seletivo Seriado (PS3), 
das vagas remanescentes, do 
processo seletivo de Silveira 
Martins e do processo seletivo 
Música/Dança Bacharelado. As 
chamadas orais ocorrerão na 
segunda-feira.

SÁBADO e DOmingO, 5 e 6 De mARÇO De 2016

Lucia Rosane 
Pereira Rodrigues 
morreu em 25 de fe-
vereiro, aos 51 anos, 
devido a um câncer 
de pulmão. Nascida 
em Santa Maria, ela era divorcia-
da, tinha três filhos e três netos. 
A cozinheira aposentada estava 
internada há uma semana no 
Pronto-Atendimento (PA) do 
Patronato, quando faleceu. O ir-
mão Jorge Luis Rodrigues conta 
que a irmã sofria de lúpus, e que 
o câncer se deu em decorrência 
de complicações da doença. 

– Na última semana em que 
ela estava internada, ela perdeu 
a audição e a visão. Ela era uma 
pessoa que sempre se preocupa-
va com o próximo, em ajudar os 
outros. Ela amava cozinhar, fazia 
comida para todo mundo. Ela 
era uma pessoa muito feliz, que 
gostava de viver – comenta Jorge. 

O irmão lembra que Lucia 
adorava estar com os netos e 
que, apesar de ser a mais nova, 
se preocupava com todos os ir-
mãos, como se fosse uma mãe. 

– Antes dela deixar de falar, 
uma das últimas coisas que ela 
disse foi que ia sentir falta de 
todo mundo, mas que, de onde 
ela estivesse, iria estar cuidando 
da gente. 

Lucia foi sepultada em 25 de 
fevereiro, no Cemitério Ecumê-
nico Municipal.

obituário nascimentos

Hospital São Francisco de Assis
27/02
P Caio Antônio de Souza 
Romeiro, filho de Érica Cristina 
de Souza e Caio Alexandre Parra 
Romeiro
29/02
P Manuela Paz Etcheverria, filha 
de Liliane Paz de Oliveira e Thiago 
Martins Etcheverria
02/03
P Isadora Neves Machado, filha 
de Michelen Renata Neves da 
Silva e Everton Lucas Machado 
da Silva

03/03
P Henrique de Oliveira Sarturi 
Hundertmarck, filho de Jenifer 
Pereira de Oliveira e Thiago 
Sarturi Hundertmarck
P Bryan Arruda de Almeida, 
filho de Francele Cassenot de 
Arruda e Francisco Martinho de 
Almeida
04/03
P Maria Eduarda Mortari 
Ghedini, filha de Tatiana Mortari 
Saccol e Lauri Ghedini


