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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 30°
15°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31°
17°

2 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

31º
19º

0 mm

19/02/2021 - 14h

1° Prêmio -  9.924
2° Prêmio -  9.360
3° Prêmio -  8.575
4° Prêmio -  5.168
5° Prêmio -  7.304
6° Prêmio -  0.331

19/02/2021 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Cheia
27/2 a 4/3

Crescente
19/2 a 26/2

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Aviso do Edital de Pregão Eletrônico nº. 06/2021. 
Objeto: o registro de preços de massa asfaltica, sacos 
de 25kg. Propostas: deverão ser postadas das 8 horas 
do dia 22/02/2021 até às 08 horas do dia 04/03/2021,  no 
Sistema Eletrônico no sítio: www.pregaoonlinebanrisul.
com.br. Sessão de lances: dia 04/03/2021 às 9 horas. 
Informações pelo telefone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Aviso do Edital de Tomada de Preço 001/2021 
– Objeto: Contratação de empresa pelo regime de 
empreitada global para execução de obras de construção 
de área coberta da EMEI Cledi Murer Sabo; Protocolo 
dos envelopes: até as 09h15min do dia 11/03/2021. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes 
Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@
santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado 
através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Aviso do Edital de Tomada de Preço 004/2021 
– Objeto: Contratação de empresa pelo regime de 
empreitada global para execução de obras de reforma e 
reparos no posto de saúde do bairro centro sul; Protocolo 
dos envelopes: até as 09h15min do dia 10/03/2021. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes 
Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@
santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado 
através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Aviso do Edital de Pregão Eletrônico nº. 003/2021. 
Objeto: aquisição de materiais para uso junto as escolas 
estaduais e municipais, conforme portaria n° 1.857 de 
28 de julho de 2020 com objetivo de preparar as escolas 
para o retorno às aulas na rede públicas. Postagem 
das propostas: das 8 horas do dia 22/02/2021 até às 08 
horas do dia 04/03/2021 no Sistema Eletrônico no sítio: 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Sessão de lances: 
dia 04/03/2021 às 9 horas. Informações pelo telefone 
(055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.
br. O edital poderá ser acessado através do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br.     
Aviso do Edital de Pregão Eletrônico nº. 004/2021. 
Objeto: registro de preços de: Item 01Totem para alcool 
gel (tamanho infantil), Item 02 – Totem para alcool gel 
(tamanho adulto), Item 03 – Tapete sanitizante, Item 
04 – Tapete Secante, Item 05 – Mascara Facial, Item 
06 – Protetor Facial de Segurança. Postagem das 
propostas: das 8 horas do dia 22/02/2021 até às 08 
horas do dia 05/03/2021 no Sistema Eletrônico no sítio: 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Sessão de lances: 
dia 05/02/2021 às 9 horas. Informações pelo telefone 
(055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.
br. O edital poderá ser acessado através do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br.  

Jacques Gonçalves Barbosa
Prefeito

RETRATO COTIDIANO

A porta principal da Catedral 
Angelopolitana abre pouco antes 
das 8h, fecha ao meio-dia, reabre às 
13h30min e fica aberta até a bada-
lada dos sinos, que ocorre às 18h. 

No entanto, durante as segun-
das, quartas, sextas, sábados e do-
mingos, são realizadas atividades 
religiosas entre às 19 e 20h. Portan-
to,  nestes dias, mesmo depois das 
18h será possível realizar uma visita 
em seu interior. 

Durante a pandemia houve alte-
ração do local de entrada nos horá-
rios das missas e demais atividades 
que envolvem o fluxo dos fiéis. Nes-
tes horários a entrada é pela porta 
lateral da igreja. A medida está em 

função do controle de entrada ne-
cessário para manter o afastamento 
social e higienização impostos pela 
pandemia de covid-19. 

CONFIRA AS ATIVIDA-
DES RELIGIOSAS:

• Segunda-feira – Grupo de Ora-
ção a partir das 19h 

• Terça-feira – Não há realização 
de atividades religiosas e fecha 
às 18h

• Quarta-feira – Missa entre 19h 
às 20h

• Quinta-feira – Não há realiza-
ção de atividades religiosas e 
fecha às 18h

• Sexta-feira – Missa entre 19h e 

20h
• Sábado missa às 17 e quando há 

casamentos o horário é estendi-
do. 

• Domingo será aberto a partir 
das 8h com duas celebrações 
religiosas uma delas às 9h e a 
segunda às 19h. 

A guarda patrimonial é feita por 
um conselho composto por mem-
bros da igreja e conta com o auxílio 
de um vigilante patrimonial que é 
servidor público, todas as demais 
despesas de manutenção e decisões 
são mantidas pela comunidade ca-
tólica, sem a atuação direta do po-
der público municipal.

Foto: Marcos Demeneghi

Arcos e porta principal da Catedral Angelopolitana

Durante as atividades religiosas a entrada ocorre pela porta lateral

Catedral de Santo Ângelo 
continua de portas abertas

AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS 
ALARMA A POPULAÇÃO

O PROCON de Santo Ângelo informa que não 
há como interferir na política de preços, referente ao 
aumento no preço dos combustíveis nas refinarias de 
10,2% (R$ 2,48); o diesel 15,2% (R$ 2,58), válidos a 
partir de meia-noite de sexta-feira (19). 

Segundo o PROCON, só é possível realizar o 
acompanhamento da evolução destes preços dos 
combustíveis em Santo Ângelo. Eis que a primeira 
ação de monitoramento e pesquisa ocorre por meio 
do aplicativo Menor Preço e, em seguida, quando as 
empresas são notificadas a apresentar notas fiscais de 
compra (distribuidoras) e planilhas com os preços à 
venda ao consumidor.

Segundo o coordenador do órgão em Santo Ân-
gelo, Ricardo Montes de Jesus, estes dados coletados 
pelo PROCON são analisados e, caso se identifique 
elevação de preços sem justa causa, haverá abertura 
de processo administrativo, sendo os dados repas-
sados ao Ministério Público (MP) e à Secretaria Na-
cional do Consumidor (Senacon), os quais poderão 
igualmente instruir uma investigação. 

NOTAS
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA – UNICRED ELEVA

CNPJ 95.163.002/0001-08                      NIRE 43400006877

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Realização de forma DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA – UNICRED ELEVA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como 
da regulamentação que lhe confere a Instrução Normativa nº 81, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
do Ministério da Economia, convoca os senhores associados, que nesta data somam  4.716 (quatro mil setecentos e dezesseis), 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se de forma DIGITAL, conforme os indicativos abaixo:

DATA: 09 de março de 2021 (09/03/2021).
HORÁRIO: às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), com presença de dois terços (2/3) dos cooperados em condições 
de votar; em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com presença de metade mais um dos 
cooperados em dia com suas obrigações sociais e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta 
minutos), com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem, para deliberarem sobre os assuntos da ordem do dia 
abaixo detalhada.

AMBIENTE VIRTUAL: a) A participação e votação ocorrerão exclusivamente de forma remota, via sistema eletrônico. O acesso à 
transmissão da assembleia será a partir do link “CLIQUE PARA ASSISTIR AO VIVO A ASSEMBLEIA”, disponível no site 
https://assembleia.unicredeleva.com.br e utilizará a plataforma de transmissão Youtube. A plataforma virtual suporta a participação 
de todos cooperados de forma segura. A qualquer momento os cooperados poderão interagir, questionar, pedir a palavra ou 
manifestar-se por intermédio do chat. b) O acesso ao site https://assembleia.unicredeleva.com.br se dará a partir de login e senha, 
que serão enviados por e-mail aos cooperados até o dia 01 de março de 2021 (01/03/2021).

ORDEM DO DIA:

1) Prestação das contas dos órgãos da administração, relativamente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstração do resultado do exercício social (apuração das sobras ou rateio das perdas); e
d) Parecer da Auditoria Independente.
2) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas;
3) Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos honorários do 
Presidente e dos Vice-Presidentes, bem como do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a 
serem individualizados pelo Conselho de Administração, oportunamente;
4) Homologação da utilização da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas operações ativas e passivas da 
Cooperativa;
5) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Finalmente informa que: 
1) A documentação relacionada aos assuntos da assembleia estará acessível aos cooperados previamente no site 
https://assembleia.unicredeleva.com.br a partir do dia 01 de março de 2021 (01/03/2021), além de estar acessível durante toda a 
solenidade, em tempo real; 
2) A assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio eletrônico disponibilizado pela 
Cooperativa, com expressa transcrição na ata; 
3) O acesso à solenidade é pessoal e intransferível.
4) O ambiente digital da assembleia poderá ser acessado a partir da internet em computador, smartphone ou tablet, sendo que a 
Cooperativa disponibilizará suporte em tempo real para auxiliar os cooperados durante a solenidade, cuja forma de contato e 
instruções complementares estarão detalhadas, a partir  do dia 01 de março de 2021 (01/03/2021), no seguinte link 
https://assembleia.unicredeleva.com.br
 

Santo Ângelo/RS, 17 de fevereiro de 2021.

Dr. Pedro Paulo Bottom Moro
Presidente

Foto: Divulgação URI

ENSINO

Alunos da URI Santo Ângelo inicia-
ram o movimento de retorno das aulas 
na quinta-feira, dia 18, primeiramente a 
Escola de ensino fundamental e médio. 
Nos dois primeiros dias de aula a inte-
ração dos alunos da escola foi mediada 
pela internet e ocorreu no ambiente 
digital (on-line), este procedimento foi 
adotado para que a direção e professo-
res pudessem dar as boas-vindas e rea-
lizassem o esclarecimento sobre o siste-
ma de retomada que será híbrido.

Na segunda-feira, dia 22, as aulas na 

escola iniciam com 50% dos alunos rea-
lizando atividades presenciais e 50% on-
-line. No turno da tarde, as aulas serão 
somente on-line.

GRADUAÇÃO
Nos cursos de graduação, o retorno 

será presencial na segunda-feira, 1º de 
março, somente para os calouros, com 
recepção em sala de aula. Os demais es-
tudantes retomam as aulas no formato 
on-line. O início das atividades presen-
ciais dos veteranos será escalonada, a 
partir de quarta-feira, 3 de março.

Alunos da escola da 
URI e da graduação 
iniciam o movimento de 
retorno das atividades. 
A direção demostra cau-
tela e adota um sistema 
que permitirá aulas 
presenciais e também 
mediadas pela internet

Volta às 
Aulas na URI 

acontece 
no formato 

híbrido

Vista aérea da URI - Campus de Santo Ângelo
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O Hospital Santo Ângelo é um dos hospitais 
do Interior do Estado que faz parte do Siste-
ma Nacional de Transplantes e conta com um 
grupo de profissionais da saúde capacitados e 
habilitados para apoiar este tipo de atividade. 
Portanto, mantém-se na instituição uma "Co-
missão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos 
para Transplante" - CIHDOTT. 

Hospitais com UTI do tipo II ou III, consi-
derados referência para urgência e emergência 
e hospitais transplantadores CNCDO, são obri-
gados a manterem estas comissões. 

A função mais expecífica é identificar po-
tenciais doadores em morte encefálica ou co-
ração parado, fazer a abordagem familiar para 
autorização, além da triagem clínica e soro-
lógica. Também articulam com a Centrais de 
Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 
(CNCDO) a formalização da documentação ne-
cessária e o processo de retirada e transporte de 
órgãos e atuação das equipes transplantadoras.

Mas somente a comissão não basta, para 
que o órgão chegue até a pessoa que precisa o 

Hospital Santo Ângelo (HSA) está vinculado a 
uma das sete Organizações de Procura de Ór-
gãos (OPO) existentes no Rio Grande do Sul. 
Nosso hospital está vinculado a OPO 4 com 
sede em Passo Fundo e mantém uma enfermei-
ra membro no conselho. 

As OPOs têm como atribuição principal 
organizar a logística da procura de doadores 
de órgãos e tecidos nos hospitais localizados 
na sua área de atuação, que são definidos por 
critérios geográficos e populacionais sob a ge-
rência da Central de Transplantes, e do Sistema 
Nacional de Transplantes. 

Quando há uma suspeita de morte encefá-
lica a Central de Transplantes do Estado já é 
acionada sobre o caso. 

A comissão faz uma avaliação, são realiza-
dos todos os exames necessários pela equipe do 
CIHDOTT, a família é comunicada e caso seja 
autorizada a doação se efetiva com a mobiliza-
ção das equipes que fazem a coleta. O Estado 
possui uma Central de Transplantes que faz a 
captação dos órgãos doados.

Vereador pretende transformar em lei a cessão 
perpétua de lote em cemitérios municipais aos 
familiares de doadores de órgãos. A justificativa 
do projeto se pauta no incentivo a prática da do-
ação de órgãos e foi uma proposta apresentada 
pelo vereador Nene (Nivaldo Langer de Moura) 
protocoloada no mês de janeiro e será votado 
votado na próxima segunda-feira.

Vereadores 
avaliam 
cessão 
perpétua 
de lote em 
cemitério

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS Doadores de órgãos podem adquirir o direito 
de espaço gratuito nos cemitérios municiais de 
Santo Ângelo. O Projeto de Lei é defendido pelo 
vereador Nivaldo Langer de Moura e vai à votação 
na próxima segunda-feira, dia 22. Caso o projeto 
de lei apresentado no legislativo seja aprovado, 
segue para a sanção do prefeito. Uma vez publi-
cado, os familiares dos doadores terão a cessão de 
uso perpétuo de um lote no cemitério municipal. 

Além de promover a diálogo em torno do tema 
“doação de órgãos” o vereador entende que o for-
necimento da sepultura se configura como um 

gesto solidário com os familiares, algo que pode 
minimizar a dor da perda e, ao mesmo tempo, 
esse gesto pode salvar a vida de quem está na fila 
dos transplantes. 

A lei prevê ainda que o direito a este benefí-
cio deve ser divulgado em áreas de atendimento 
hospitalar, bem como, ter dotação orçamentária 
própria para custear as despesas decorrentes da 
execução da lei.

A cessão do direito se efetivaria por meio de 
um atestado específico emitido pelo hospital onde 
a doação ocorreu.

HSA - CONTA COM UMA COMISSÃO 
INTRA-HOSPITALAR DE TRANSPLANTE

Foto: Divulgação HSA

Captação de órgãos no Hospital Santo Ângelo realizada em Janeiro

Médicos Arthur Neubauer e Jane Cronst, enfermeira Gabriela Nardin e a médica anestesista do HSA, Juliana Perin 
Aurélio junto a equipe da Central de Transplantes do Estado que fez a captação de órgãos em janeiro no HSA

Foto: Divulgação HSA
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IHS - “Iesus  
Hominium 
Salvator” 

Arcos dos Trinta Povos

Conheça o significado do monograma que compõe um dos deta-
lhes do pórtico de entrada que antecede o Arco dos Trinta Povos 
das Missões Jesuíticas. Este monumento faz parte do mobiliário 
da Praça Pinheiro Machado localizada no centro histórico de 
Santo Ângelo

HISTÓRIA 
Foto: Divulgação Vibe 

As letras IHS simbolizam a Com-
panhia de Jesus, a ordem religiosa 
dos jesuítas e estão na base do pórtico 
de entrada da Praça Pinheiro Macha-
do em Santo Ângelo. O monograma 
significa Jesus Salvador dos Homens 
que seria a abreviatura da afirmativa 
escrita em latim “Iesus - Hominium 
Salvator”. 

O monograma foi adotado por 
Santo Inácio de Loyola, fundador da 
Companhia de Jesus, como emblema 
dos jesuítas. Segundo os padres Je-
suítas modernos, as letras já deram 
lugar a várias interpretações. A única 
aceita é a abreviação da frase em la-
tim: “Iesus Hominum Salvator”, pois 
a transcrição do nome abreviado de 
Jesus em grego, Ιησούς (em maiús-
culas, ΙΗΣΟΥΣ e o “J” corresponde à 
pronúncia do “I” na antiguidade.)

A referência esculpida na base do 
arco em Santo Ângelo relembra a his-
tória dos padres jesuítas no sul do Bra-

sil que fundaram as Reduções jesuíti-
co/guaranis. O primeiro arco que abre 
uma sequencia de trinta pérgolas, foi 
executado pelo artista Tadeu Martins 
e idealizado pelo historiador Mário Si-
mon. 

As demais representações missio-
neiras que compõe o mobiliário da 
Praça Pinheiro Machado, também fo-
ram implantadas a partir deste proje-
to de tematização iniciado no ano de 
2006 e inaugurado no ano de 2010. 

As representação presentes neste 
primeiro arco remetem à simbologias 
do passado e do presente e tem a fun-
ção de edificar, num mesmo espaço, 
tempos históricos diferentes. 

O monograma representa a Com-
panhia de Jesus, uma ordem religiosa 
fundada por Inácio de Loyola e outros 
seis acadêmicos da universidade de 
Sorbonne, Paris, em 1540 e o lema da 
ordem religiosa é “Ficar no mundo e 
servir ao próximo”.

Monograma símbolo da Companhia de Jesus
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O trabalho de combate ao mosqui-
to foi intensificado nesta quarta-feira 
(17) e atingiu os bairros União e Har-
monia. De acordo com a coordenado-
ra da Vigilância Ambiental, Selenir 

Arruda, primeiro os agentes visitaram 
as residências, eliminando criadouros 
ou situações que acumulem água e 
possam ser propícias para a prolifera-
ção do mosquito transmissor da den-

gue, zika, chikungunya e febre ama-
rela urbana. Também foi avisado aos 
moradores que aqueles que possuíam 
entulhos ou materiais para descarte 
poderiam colocar em frente às casas 
para o recolhimento, que foi realizado 
nesta sexta-feira (19).

A vigilância ambiental destaca que 
neste verão, Santo Ângelo teve apenas 
um caso suspeito de dengue, que não 
se confirmou. “No ano passado tive-
mos 493 casos e dois óbitos. Por isso, 
a importância da ação preventiva. Os 
casos costumam aparecer em maior 
número entre os meses de dezembro 
e março”, afirma.

LEVANTAMENTO - Na próxima 
semana a equipe da Vigilância Am-
biental irá realizar o Levantamento de 
Índice Rápido para o Aedes aegypti. 
O LIRAa é uma atividade que foi de-
senvolvida pelo Ministério da Saúde 

em 2002. Ela permite a identificação 
de áreas com maior proporção/ocor-
rência de focos, bem como dos cria-
douros predominantes, indicando o 
risco de transmissão de dengue, febre 
de chikungunya e zika vírus. A ativi-
dade é realizada por meio da visita a 
um determinado número de imóveis 
do município, onde ocorre a coleta de 
larvas para definir o Índice de Infesta-
ção Predial (IIP).

Segundo o Ministério da Saúde, 
a classificação quanto ao risco é a 
seguinte: de 0 a 0,9% – baixo risco; 
entre 1,0 e 3,9 %– médio risco; e aci-
ma de 4% considera-se alto risco de 
infestação.O levantamento é realizado 
com visitação de cinco mil imóveis e 
os quarteirões onde serão visitados 
são sorteados. Na semana posterior, 
os mutirões serão retomados com vi-
sitas nos bairros Rosenthal, Santo An-
tônio e Boa Esperança.

Vigilância Ambien-
tal deve realizar o 
levantamento do ín-
dice de infestação 
de Aedes aegypti

SAÚDE

A vigilância Ambiental de Santo Ângelo deve realizar na 
próxima semana um levantamento para verificar o nível 
de infestação do mosquito transmissor da Dengue. Apli-
cará uma metodologia chamada LIRAa - Índice Rápido 
para o Aedes aegypti. Além disso, iniciou em Conjunto 
com a Secretarias de Saúde e Meio Ambiente a realiza-
ção de um mutirão de combate aos focos de mosquito da 
dengue, inclusive com o recolhimento de entulhos nos 
Bairros União e Harmonia. O levantamento mais recen-
te foi realizado entre 7 e 12 de dezembro do ano passado, 
apontando 2,14% de infestação.

Foto: Fernando Gomes

Recolhimento de entulho nos bairros União e Harmonia
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É muito comum você ter um problema com seu computador, seja um 
software ou até mesmo com algum recurso em específico.

Desde o Windows 7 a Microsoft trouxe o PSR, gravador de passos (cha-
mado de problemas de gravador de passos no 
Windows) é um programa que ajuda a solu-
cionar problemas no seu dispositivo gravando 
as etapas exatas que você tirou quando o pro-
blema ocorreu. Em seguida, você pode enviar 
esse registro a um profissional de suporte 
para ajudá-lo a diagnosticar o problema.

Para gravar e salvar os passos no seu com-
putador:

1) Acesse o botão Iniciar e digite PSR (gra-
vador de passos)

2) Selecione Iniciar Grava-
ção.

3) Para finalizar, clique em 
Parar Gravação.

4) Clique em Salvar. Automaticamente você terá um arquivo no formato 
.mht que poderá usar para suas análises.

andre@escolabigmaster.com.br

Gravando um passo a passo
da sua tela

André Ruschel

Servir desinteressadamente

COLUNA DO LIONS 
SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

O VOLUNTARIADO E O AMOR
QUE VEM DE DENTRO

C.LEO Matheus Gebert Straub
Diretor de Instrução Leoística

Associado LEO Clube Santo Ângelo Universitário

Ser um companheiro LEO é mais do que aceitar o 
convite para participar de um movimento, é fazer o 
bem sem ver a quem, é desenvolver o voluntariado que 
temos guardados dentro de cada um de nós. Para mui-
tos a palavra voluntariado pode ter como significado a 
simples atuação gratuita perante as mais diversificadas 
situações, mas ser um voluntário é se doar, é se dedicar 
de coração e alma a uma causa que achamos justa e ne-
cessária.

Ser um companheiro LEO é preocupar-se com a nos-
sa comunidade e principalmente é um gesto de amor, 
solidariedade e compromisso. Somos uma geração de 
jovens que procuram um mundo melhor através do 
nosso trabalho e voluntariado. Como todo bom compa-
nheiro aprendemos a cantar o hino, frequentar as reu-
niões, participar das campanhas, mas muito mais que 
isto, aprendemos a desenvolver o voluntariado.

Quando você diz para os seus amigos e familiares que 
faz parte de um LEO Clube pode ter certeza que as pes-
soas vão lhe fazer perguntas como: “O que você faz lá?” 
e “O que você ganha com isto?”, mas a resposta para 
estas perguntas é mais simples do que parece, fazemos 
serviços voluntários e não ganhamos nada em troca, 
mas será que isto é a total verdade?

Ao nos tornarmos CC.LEO realizamos serviços volun-
tários, ganhamos amor, amor pelo voluntariado em si, 
pelo próximo e principalmente, amor por fazer o bem, 
um amor que sai de você e que volta à você na forma de 
gratidão das pessoas que você consegue tocar, no sen-
timento de dever cumprido e de bônus ganhamos uma 
enorme família para compartilhar todo este amor e que 
a cada campanha nos dá orgulho de fazer parte.

Ganhamos também coragem, coragem para enfren-
tar os desafios que nos são propostos durante a nossa 
caminhada leoística e que nos auxiliam a ajudar aqueles 
que também encontrarão seus próprios desafios, além 
de nos dar forças para acordarmos cedinho em um fi-
nal de semana de inverno para realizar uma campanha 
ou doar as suas horas de folga para auxiliar aqueles que 
precisam de você, força que nos permite vestir a camisa 
e colocar toda a energia em algo em que sabemos que as 
únicas recompensas serão os sorrisos e agradecimentos 
sinceros, mas é o suficiente e nos deixa muito feliz.

Com tudo isto alimentamos a esperança de que cada 
vez mais pessoas sejam tocadas pelas maravilhas que o 
voluntariados pode nos proporcionar através da ajuda 
ao próximo, esperança de que as pequenas ações sejam 
grandes o suficiente para levar alívio aos que passam 
por dificuldades.

Assim, quando alguém vier lhe perguntar sobre as 
suas ações como companheiro LEO e sobre o volun-
tariado que você desenvolve, seja sincero. Fale sobre 
o imensurável amor e a infinita alegria que sente ao 
ver os sorrisos conquistados, os sentimentos sinceros 
e pelo orgulho que sente em ser um voluntário de um 
LEO Clube.

Telmo de Lima Freitas é natural da região 
das Missões, nasceu em São Borja e ficou co-
nhecido pela autenticidade de sua poesia. As 
interpretações musicais foram aclamadas em 
diversos festivais. Lançou cerca de 10 CDs e 
uma das músicas mais emblemáticas de sua 
carreira é ‘Esquilador’, que se tornou um clás-
sico do regionalismo do Rio Grande do Sul, 
assim como outras de sua autoria e interpre-
tação.

Nesta música ele interpreta uma letra que 
retrata com precisão e sensibilidade a rotina 
vivenciada na zona rural e campeira, valo-
rizando o trabalho de tosquia das ovelhas. A 
música é de 1979, quando Telmo de Lima Frei-
tas fazia parte dos “Cantores dos Sete Povos”. 
Com este título conquistou o troféu Calhandra 
de Ouro da Califórnia da Canção Nativa de 
Uruguaiana.

Telmo foi agente da Polícia Federal e resi-
diu em várias cidades do Rio Grande do Sul, 
desempenhou, por exemplo, a função de secre-
tário de cultura no município de Uruguaiana, 
cidade que decretou luto oficial por três dias. 
Cachoirinha também decretou luto oficial. 

DISCOGRAFIA
|1973 - O Canto de Telmo de Lima Freitas 
|1990 – Alma de Galpão 
|1993 – Tempos de Praça 
|1994 – De Marcha Batida 
|1996 – Rastreador 
|2000 –A Mesma Fuça 
|2001 – Poesias 
|2002 –Carteio da Vida 
|2006 –Aparte 

Rosa Maria de Souza: “No final de sema-
na estávamos falando nele e nas letras de suas 
músicas. Triste coincidência!”

Cleomar Winckler: Grande compositor e 
cantor....Até hoje me vejo cantando" Esquila-
dor", vencedor da Califórnia da Canção edição 
1979. Música simples e relato da vida campei-
ra...

De Castro Tadeu: “Meus sinceros senti-
mentos, a familiares, fãs e amigos, de um dos 
maiores ícones da música Riograndense, que 
Deus todo poderoso, possa confortar o cora-
ção de todos nesta hora tão difícil e triste, des-
canse em paz Don Telmo de Lima Freitas”.

Edio Estivalete Bilhalva:  “A poesia ficou 
órfã e o Rio Grande entristeceu. São Borja está 
de luto, pelo filho que perdeu”.

O músico, poeta e escritor nativista Telmo 
de Lima Freitas morreu aos 88 anos na 
cidade de Cachoeirinha. Considerado uma 
referência do regionalismo e da música 
campeira, sua partida despertou a como-
ção dos companheiros de regionalismo em 
todo o Estado do Rio Grande do Sul 

Missionei-
ros lamen-
tam a mor-
te de Telmo 
de Lima 
Freitas

REGIONALISMO

Telmo de Lima Freitas

Foto: Arquivo pessoal de Telmo/disponível em suas redes sociais
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