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Luiz Seliprin morreu em 5 de março, aos 78 anos, 
por conta de uma insuficiência cardíaca e renal. Nascido 
em Ivorá, ele era vigilante aposentado, tinha dois filhos 
e dois netos. Atualmente, Seliprin morava com a mulher, 
Maria Stradiotto Seliprin, em Santa Maria, para onde ha-
via se mudado há 70 anos.

– Ele tinha problemas na coluna e dificuldade de locomoção. O 
que ele mais queria era voltar a caminhar para voltar a jogar bocha. 
Meu pai era caseiro, gostava de se reunir com a família em casa e ter 
todos por perto. Também adorava jogar canastra e pescar – lembra 
Nilson, um dos filhos.

Seliprin foi sepultado em 6 de março, no Cemitério Ecumênico.

obituário

participe
Textos ou fotos para o Diário devem ser 
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de quem clicou a imagem. A publicação é 
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nascimentos

Hospital de Caridade

02/03
P Antonelli do Nascimento Dutra, filha de Simone Camargo do Nascimento 
Dutra dos Santos e Alberi Silva Dutra 
P Valentina Pretto Rebés, filha de Raquel Magali Pretto dos Santos e Renato 
Rebés Filho 

03/03
P Joaquim Cabral Corso, filho de Greice Hubner Cabral Corso e Jonatas Corso 
P Dominic Marques Marinho, filho de Franciele da Silva Ayres Marques e Cristiano 
Rios Marinho 
P Benjamin Rodrigues de Aguiar, filho de Bianca Rodrigues Ramos e Gabriel 
Ramos de Aguiar 
P Juliana Marzari Bortolas, filha de Emilia Marzari e Germano Bortolas

04/03
P Fernando Teixeira de Rezende Britz, filho de Ana Paula Teixeira de Rezende e 
Arno Iajur Britz  
P Estevam de Andrade Bulsing, filho de Lívia Almeida de Andrade e Rafael Martins 
Bulsing 
P Giuseppe Gomes Ferrari Ferreira, filho de Inael Gomes Ferrari Ferreira e Clóvis 
Ferrari Ferreira

07/03
P Luíza Galetto Mustafa El Badad, filha de Márcia Martins Galetto e Yaser Musa 
Gonçalves Mustafa El Badad
P Antonella da Silga Sanguineti, filha de Any Suelen Santos da Silva e Gilmar 
Sanguineti Júnior 
P Miguel Sallet Farias, filho de Luciana Silva Sallet e Gilson Peixoto Farias
P Rafaela Fischer Kapper, filha de Graziela Fischer e Leandro Kapper

Hospital São Francisco de Assis
07/03

P Alana Roberta De Almeida, filha de Patrícia Lopes de Almeida e Rivanildo de 
Almeida

09/03
P Augusto Machado Worst, filho de Paula Francielle de Souza Machado e Elizardo 
Worst
P Luisa Beck Da Silva, filha de Jussara Ribeiro Beck e Gelson Luis da Silva

BERNARDO
DE PAULA

KLEINUBING

Com 51cm e 3,335 qui-
los, Bernardo de Paula 
Kleinubing nasceu às 
13h15min de 13 de feverei-
ro, no Hospital Universitário 
de Santa Maria (Husm). O 
primeiro filho de Bruna de 
Paula Rosado, 26 anos, e de 
Bruno Inda Kleinubing, 28, 
chegou para a alegria de 
toda a sua família.

– Para mim, foi bem di-
fícil quando descobri que 
estava grávida, mas foi ma-
ravilhoso a partir do mo-
mento do nascimento dele. 
Chegou em um momento 
bem oportuno das nossas 
vidas – lembra a mãe.

Bernardo nasceu de par-
to normal. Sua mãe conta 
que ele é muito tranquilo e 
que só conheceu mesmo  o 
choro do pequeno quando 
ele tomou as vacinas.
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Cursos de informática gratuitos no Labinfo
O Labinfo está oferecendo cursos de informática gratuitos a pes-

soas com mais de 50 anos. O prazo máximo para fazer as inscrições 
se encerra nesta segunda-feira. Estão abertas as matrículas para os 
cursos da Melhor I, II e III do Laboratório de Informática (Labinfo). 
O início das aulas será no dia 21 de março e não é necessário que os 
participantes tenham conhecimento em informática.

As inscrições devem ser realizadas nas unidades Labinfo, no Centro 
(Rua Professor Braga, 79), e no campus da UFSM (1º andar da União 
Universitária). O horário de funcionamento dos laboratórios é das 8h 
ao meio-dia e das 14h e às 22h.

Prazo de inscrição prorrogado na Unifra
Foram prorrogadas até a segunda feira as inscrições para os cursos 

de especialização do Centro Universitário Franciscano (Unifra). Os 
cursos oferecidos são: Ciência e Tecnologia de Alimentos, Direito do 
Trabalho, Gerenciamento na Construção Civil, Gestão da Educação, 
Reabilitação Cardiopulmonar, Saúde Integral do Recém-nascido, da 
Criança e do Adolescente e Terapia Intensiva, Análises Clínicas, Audi-
toria e Controladoria, Direito Processual Civil, Enfermagem Obstétri-
ca, Gestão Estratégica de Pessoas, MBA em Marketing, Oncologia e 
Psicopedagogia: abordagem clínica e institucional.

O começo das aulas está marcado para 18 de março, e as inscrições 
podem ser realizadas no site da instituição (unifra.br). Mais infor-
mações: (55) 3025-1202.

Curso de odontologia da UFSM oferece consultas gratuitas
A partir de hoje, o curso de odontologia da Universidade Fede-

ral de Santa Maria (UFSM), está selecionando novos pacientes para 
atendimento nas clínicas co curso. 

Há vagas para procedimentos como restaurações de pequena 
complexidade e extrações dentárias. Os interessados devem ir até o 
setor de cadastro, no prédio da antiga reitoria (Rua Marechal Floria-
no Peixoto, 1.184), das 7h às 19h, para agendar uma consulta no setor 
de triagem. Durante essa consulta, será realizada uma avaliação clíni-
ca e radiológica para verificar se o paciente se encaixa no perfil dese-
jado para receber o tratamento. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (55) 3220-9272.


