
dia a dia 18SÁBADO E DOMINGO, 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2016

nascimentos

Hospital São Francisco de Assis
24/11

P Davi Dalla Porta Rodrigues, filho 
de Luana Bicca Dalla Porta e Lucas 
Simões Rodrigues
P Antonella de Moura dos Reis, filha 
de Ana Lucia Monteiro de Moura e 
Rudimar dos Reis
P Rafaela Delalibera Camargo, filha 
de Michele Delalibera e Renato da 
Rosa Camargo

28/11
P Maria Luisa Baldissera Silveira, 
filha de Taisa da Costa Baldissera e 
Paulo Felipe Saraiva da Silveira
P Pietro Borges Baldissera, filho 
de Camila Christine Pavão Borges e 
Taislan Baldissera
P Anthony Piber Muller, filho de 
Daiana Piber Machado e Fabrício Jorge 
Muller

29/11
P Ana Luiza Jost Toller, filha de Laline 
Loemia Jost e Flademir Toller

30/11
P Rhuben Daniel da Silva Cabreira, 
filho de Flaiane Carpes da Silva 
Cabreira e Jorge Augusto da Silva 
Cabreira

P Bibiana Mallmann Saldanha, 
filha de Jéssica Nunes Mallmann e 
Christopher da Silva Saldanha

Hospital de Caridade
21/11

P Hadassa Rizzi dos Santos, filha 
de Ester de Oliveira Rizzi dos Santos e 
Deivis Gonçalves dos Santos

22/11
P Alice Menezes Ferrão, filha de 
Suélly Flores Menezes e Leonardo de 
Oliveira Ferrão

Rhuben Daniel Da 
Silva CabReiRa

Nasceu no dia 30 de no-
vembro, às 8h, na materni-
dade do Hospital São Fran-
cisco de Assis, o pequeno 
Rhuben Daniel da Silva 
Cabreira, o segundo filho 
do casal Flaiane Carpes da 
Silva Cabreira, 24 anos, e 
José Augusto da Silva Ca-
breira, 33. O menino veio 
ao mundo medindo 49cm e 
pesando 3.340 kg.

Rhuben era muito  
esperado. O pai fez questão 
de acompanhar de perto o 
parto, enquanto a tia Jenifer 
Dias aguardava na sala de 
espera.

– É uma sensação in-
descritível. Choramos, nos 
abraçamos, estamos muito 
felizes e cheios de expectati-
vas – conta a mãe.

Flaiane e o bebê esti-
veram em observação no 
hospital até a tarde de sexta-
-feira. O filho mais velho, 
David Augusto, 8 anos, e os 
avós maternos Gilda e Celso 
e os paternos, Elza e Adão 
estavam contado as horas 
para estar com o pequeno.

O casal se conheceu há 
cerca de nove anos, por 
meio de amigos em comum. 
O casamento, diz a jovem 
mamãe, é marcado pela 
cumplicidade.

– Somos grandes amigos, 
nos damos muito bem. Nos-
sa relação é marcada pelo 
companheirismo e entendi-
mento mútuo – afirma.

Flaiane descreve o caçula 
como “bochechudo, dormi-
nhoco e perfeito”. A partir 
deste sábado, eles estarão 
em casa para receber fami-
liares e amigos.
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Textos ou fotos para o Diário devem ser 
enviados ao e-mail leitor@diariosm.com.
br. Envie nome, endereço, telefone, RG e 
profissão. No caso de foto, mande também 
o nome de quem clicou a imagem. A publi-
cação é selecionada e pode ser resumida  

izabel Maria Coden Saccol morreu no dia 8 de 
novembro, aos 96 anos, vítima de uma pneumonia. Ela 
nasceu e viveu em Santa Maria, onde conheceu Alfredo 
Saccol, com quem foi casada por 40 anos. Juntos, eles 
tiveram sete filhos: Marlene, Derly, Irene, Paulo Rober-
to, José Luiz, Valdir (já falecido) e Ari (já falecido). Ela 
também teve 21 netos, 27 bisnetos e dois trinetos.

“Vó Beta”, assim chamada por familiares e amigos, era dona de 
casa e considerada a matriarca da família Saccol. Ela gostava de apre-
ciar ao convívio dos parentes e, sempre que possível, de cozinhar para 
eles. Nas horas vagas, Izabel não recusava uma pescaria. Ela tinha o 
costume de tomar chimarrão e mantinha a casa e o coração abertos 
para acolher as pessoas.

Segundo familiares, ela deixa como legados a alegria e o espírito 
de união. Isso porque Izabel foi uma das pioneiras, junto com o mari-
do Alfredo, a promover festas do Lar das Vovozinhas, estando sempre 
à frente para ajudar na preparação de risotos, churrascos e bolos.

A idosa foi sepultada no  
dia 9 de novembro, no Cemitério Ecumênico Municipal, em  
Santa Maria.

obituário

Funerária São Martinho
22/11

= Albino Writtzl, foi sepultado no 
Cemitério da cidade de Alegria

26/11
= Jandir Antonio Fripp, 76 
anos, foi sepultado no Cemitério 
Ecumênico, em Santa Maria

= Leda Kolas Silveira, aos 88 
anos, foi sepultada no Cemitério 
Ecumênico, em Santa Maria

27/11
= Suely do Carmo de Castro, aos 
62 anos, foi sepultada no Cemitério 
Ecumênico, em Santa Maria

30/11
= Inês Terezinha Ferigolo, aos 59 
anos, foi sepultada no Cemitério 
São José, em Itaara

27/11
= Vanderlei Ubirajara De Oliveira 
Rodrigues, aos 62 anos, foi 
sepultado no Cemitério São José, 
em Santa Maria

28/11
= Aliseo Cassol, aos 86 anos, foi 

sepultado no Cemitério Santa Rita 
de Cássia, em Santa Maria

Funerária Cauzzo 
10/11

= João Carlos Togni, aos 73 
anos, foi sepultado no Cemitério 
Ecumênico, em Santa Maria

9/11
= Zeli Oliveira dos Santos, aos 83 
anos, foi sepultada no Cemitério 
Ecumênico, em Santa Maria

8/11
= Izabel Maria Coden Saccol, aos 
96 anos, foi sepultada no Cemitério 
Ecumênico, em Santa Maria

14/11
= Adelina Cleci Mendes Cielo, aos 
62 anos, foi sepultada no Cemitério 
Santa Rita, em Santa Maria

11/11
= Leda Teresinha Bittencourt 
Alves, aos 68 anos, foi sepultada 
no Cemitério de Restinga Seca

12/11
= Cândido Antoninho Noal, aos 
84 anos, foi sepultado no Cemitério 
Santa Rita, em Santa Maria

‘Sonhos de William’ está na Saldanha Marinho no domingo
Última chance para conhecer de perto as obras e personagens 

do britânico William Shakespeare, um dos grandes autores da dra-
maturgia ocidental, em 2016. A peça teatral Sonhos de William, es-
crita e dirigida pelo professor do Centro Universitário Franciscano 
(Unifra) Bebeto Badke, será apresentada domingo, às 19h, na Praça 
Saldanha Marinho. O espetáculo integra a programação do Natal do 
Coração. 

Sonhos de William é um projeto de extensão de professores, alunos 
e egressos da Unifra, somado à artistas da cidade. Para a produção da 
obra foram mais de um ano de preparação entre leituras, discussões 
e ensaios sobre temas da obra d’O Bardo, em que se destaca o amor 
entre os seres humanos. A realização do espetáculo se dá por meio da 
Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com o apoio da Secretaria Munici-
pal de Cultura e administração da Chili Produções. No elenco estão 
Alex Bittencourt, Carla Rosa, Eduardo Biscayno, Elton Maia, Eveline 
Grunspan, Iuri Patias, Jaqueline Menezes, Marina Colvero, Renata 
Teixeira,Verônica Colvero e Bebeto Badke.

Natal da associação comunitária da Vila Schirmer
O Centro Comunitário da Associação de Moradores da Vila Schir-

mer está arrecadando brinquedos e alimentos para sua festa anual 
de Natal. Os organizadores pedem que as doações sejam entregues 
na sede, próximo ao antigo clube Grêmio de subtenentes e sargentos, 
na Vila Schirmer, até 9 de dezembro, dia anterior à comemoração. São 
bem-vindas as doações de alimentos da cesta básica, como enlata-
dos de ervilhas, milho, tomates, batata e arroz. Pede-se, também, que 
os brinquedos estejam em bom estado. Mais informações pelo (55) 
99111-1837.

Fames recebe doações para Ação Social de Natal
A Cátedra de Direitos Humanos e o curso de Direito da Faculdade 

Metodista de Santa Maria (Fames) promovem a Ação Social de Na-
tal, que tem o objetivo de arrecadar doações para o Lar Vila Itagiba. 
São aceitas contribuições de produtos de higiene pessoal, como sa-
bonete, papel higiênico, desodorante masculino, fraldas geriátricas e 
chinelos masculinos (com numeração a partir do tamanho 39). As 
doações podem ser depositadas em uma caixa no hall da Fames (Rua 
Dr. Turi, 2.003) até o dia 15 de dezembro. Todo o material arrecadado 
será entregue ao lar no dia 16. Outras informações pelo telefone (55) 
3028-7037.


