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A escassez 
hídrica provoca 

prejuízos no 
setor primário 
e foi decretada 

situação de 
emergência em 

Santo Ângelo.  
Nas lavouras 

de milho há 
uma queda na 

produção na 
casa de 80%, 

na soja (50%) 
e na produção 
leiteira (50%) 

Seca traz prejuízos 
para agricultores

Foto: Márcia Dezen/EMATER
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Feliz Ano Novo!

É hora de receber o Ano Novo

com alegria e esperança no 

aaaaaaaaaaaaaaaaa coração.

De deixar o ruim no passado,

e abraçar o futuro com otimismo.

Vamos fazer desta virada de ano

um recomeço de tudo que é bom.

Um renovar de sentimentos 

aaaaaaaaaaaaaaaaa positivos,

e um renascer de belos sonhos.

Desejo muita felicidade para

aaaaaaaaaaaaaaaaaa este ano.

Que sejam 365 dias de 

aaaaaaaaaaa realizações,

sucesso e muita prosperidade.

Feliz Ano Novo!

IMÓVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SEX

MÁX. 39°
21°

0 mm

SAB

MÁX.

MÍN.

40°
22°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

38º
23°

10 mm

MÍN.

30/12/2021 - 14h

1° Prêmio -  8706
2° Prêmio -  9434
3° Prêmio -  0670
4° Prêmio -  3818
5° Prêmio -  0165
6° Prêmio -  2793

30/12/2021 - 18h

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

Nova
2/1 a 8/1

Minguante
26/12 a 1º/1

Foto: Reprodução de imagem do Youtube

Músico Jarbas Farias

O 1º Brique 
de 2022 

terá Show 
de Jarbas 

Farias

A edição de domingo do Brique da Praça 
será a primeira do ano de 2022 e o Show 
das Onze contará com a participação do 
músico Jarbas Farias. Com 36 anos de 
experiência, faz uma apresentação única 
às 11h deste domingo, dia 2. O músico  
já integrou a Banda San Marino, Faixa 
Nobre, Grupo Sintonia, gravou discos 
solos e teve a participação em diversos 
festivais. Ainda possui larga experiência 
como comunicador em rádios da região.  

EVENTOS/CULTURA

Jarbas Farias é natural de Giruá e iniciou sua car-
reira em 1985 como integrante de conjuntos regionais 
de bailes e em 1986 começou participar dos festivais 
nativistas. Trabalhou na Rádio Colonial de Três de 
Maio e participou da 9ª Tertúlia de Santa Maria, 1° 
Grito da Canção Nativa de Jaguari, 2ª Primavera da 
Canção Nativa de Caxias do Sul e Seara da Canção Na-
tiva de Cachoeira do Sul, todos com premiação. 

Do ano de 1988 até 1992 participou do Grupo Sin-
tonia de Três de Maio gravando 3 discos. Em 1993, 
mudou-se para Santo Ângelo, ingressando no grupo 
os Novos Gaúchos. Em 1994, trabalhou com o musical 
Faixa NOBRE.  Em 1995, trabalhou na Pizzaria Pa-

gliarine.
Do ano de 1996 até 2021 fez parte do musical San 

Marino gravando 17 discos e conquistando 3 discos 
de ouro. 

Gravou o primeiro disco solo em 2016 com título: 
"Minha Musa, Música, Prazer!" Em 2017 o segundo 
disco: "Um Homem do Bem". Em 2019 o terceiro: 
"No meio da Estrada" em homenagem aos seus 50 
anos.

Desde julho de 2020, Jarbas Farias é apresenta-
dor dos programas, “Um Abraço Lá em Casa” e “En-
contro, Causo e Mate” pela Rádio Com FM - 98.5 de 
Santo Ângelo.
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O uso da motocicleta para 
mobilidade urbana cresce 
e ganha espaço nas ruas

MOBILIDADE

Uma motocicleta utilitária entre 125 e 150 cilindradas permite andar entre 
30 a 35 quilômetros com um litro de combustível, dependendo do modelo. 

Fatores como alta dos combustíveis, valorização dos veículos usados e novos, 
perda do poder aquisitivo da população estão impulsionando esse mercado, 

afinal, até mesmo o transporte coletivo está caro para o bolso do trabalhador

Edson Falk gerencia uma loja de venda e con-
sertos de motocicletas novas e usadas em Santo 
Ângelo, ele confirma o aumento significativo na 

demanda e explica que o veículo é procurado tan-
to, pelo público mais jovem, quanto mais adulto, 

feminino ou masculino. 

Mas nem tudo é um mar de rosas, a deman-
da por este tipo de veículo também inflaciona o 

mercado, motos usadas em bom estado se tornam 
mais escassas e as novas levam, pelo menos, 30 

dias para serem entregues. Isso significa que elas 
ficam mais caras, pois quem tem, não vende.

  
Além disso, Edson Falk alerta para os cuidados 

necessários ao pilotar o veículo no trânsito, pois o 
piloto está exposto e o uso dos equipamentos de 

segurança se torna indispensáveis. 

Não há uma estatística fechada (mensurada 
em números), mas o diretor geral do CFC São Luiz, 

Mário Seffrin confirmou um aumento na deman-
da pela habilitação na categoria ‘A’, que permite 

pilotar motocicletas de qualquer cilindrada. 
Também explica que é normal aumentar a procu-
ra no verão, mas ele acredita que fatores como o 

preço do combustível e perda do poder aquisitivo, 
também estão influenciando na preferência pela 

motocicleta neste verão.

Foto: Marcos Demeneghi

Estacionamento reservado para motocicletas lotado na Rua 
Marques do Herval no cetro de Santo Ângelo 

CRPO Missões fecha o 
ano com redução dos 

índices criminais
Durante o ano de 2021 o comando Regional de 

Polícia Ostensiva Missões, tem incentivado a inte-
gração com outros órgãos e instituições, não só os 
da segurança pública, mas com toda a comunidade 
visando melhorar a prestação de serviço público.  

Seguindo o modelo de controle dos índices cri-
minais da Brigada Militar, no sistema AVANTE, o 
CRPO Missões conseguiu reduzir os crimes violen-
tos letais intencionais em cerca de sete por cento; o 
roubo a pedestre com uma queda de mais de qua-
torze por cento; o roubo a estabelecimento comer-
cial, financeiro e de ensino em quase dezenove por 
cento; o roubo a residência com queda de dezoito 

pontos percentuais e a diminuição de cerca de cinco 
por cento nos índices de crimes de furto qualificado. 

Semanalmente são realizadas operações que 
visam reduzir o número de homicídios, latrocínios 
e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de 
horário especialmente selecionados a partir de aná-
lise criminal. Além disso, maximizar ações de visibi-
lidade e da presença policial nas ruas, aumentando 
a sensação de segurança para as comunidades; pro-
mover repressão qualificada e respostas adequadas 
à criminalidade e à violência, o resultado do esforço 
dos policiais  traduzidos em números na ilustração 
editada nesta matéria. 
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Fotos: Divulgação do 11º CBMRS

SEGURANÇA 15 incêndios em 
24h

O Comando Regional do Corpo de Bombeiros emite uma 
alerta de risco de incêndio e recomenda cuidados com os fogos 

de artifício nesta época do ano. Só no dia 28 de dezembro, na 
área de abrangência do 11º Batalhão de Bombeiros Militar, 

foram atendidas 15 ocorrências com focos de incêndio. 

O risco de complicações com fogo 
aumenta devido ao período de estia-
gem percebido na região. Os próximos 
meses, historicamente, já são os mais 
secos e neste ano as condições clima-
tológicas estão se mostrando ainda 
mais severas devido a prolongada falta 

de chuvas. Isso aumenta a quantidade 
de material seco com potencial de dis-
seminação de focos de incêndio.

Além dos prejuízos materiais pro-
vocados pelo fogo, as ocorrencias co-
locam em risco a vida de pessoas e 
animais. 

Fotos - Marcos Demeneghi

- Descartar pontas de cigarro em lixei-
ras, não jogando-as no solo, principal-
mente pela janela de veículos;
- Não utilizar fogo para limpeza de 
propriedades;
- Não soltar fogos de artifício;

- Não acender velas em locais próxi-
mo a vegetação seca. 

Em caso de emergência, ligue para 
o número 193, o Corpo de Bombei-
ros esta prontos para atendê-lo

MEDIDAS SIMPLES PARA EVITAR INCÊNDIOS
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Foto: Márcia Dezen/EMATER

Situação de 
emergência 

A escassez hídrica provoca prejuízos no setor primário e 
leva o prefeito Jacques Barbosa assinar, na quinta-feira, dia 

30, o decreto de situação de emergência em Santo Ângelo.  
Conforme levantamento apresentado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR) e Emater, nas 
lavouras de milho há uma queda na produção na casa 

de 80%, na soja (50%) e na produção leiteira (50%). Os 
especialistas contabilizam R$ 193 milhões de prejuízo. 

Além dessas culturas, são registradas perdas em culturas de 
subsistência e o montante pode chegar a R$ 200 milhões

CLIMA/TEMPO

O prefeito de Santo Ângelo convocou 
uma reunião com representantes do setor 
primário e ficou decidido pela decretação 
de situação de emergência em razão da 
estiagem que já provoca danos humanos, 
econômicos e ambientais em Santo Ân-
gelo. O primeiro encontro foi realizado no 
dia 28 de dezembro e no dia 29, técnicos 
iniciaram a documentação e mapeamen-
to das áreas atingidas. Por fim, o decreto 
foi assinado no dia 30 e passa a vigorar a 
partir do dia 31 de dezembro. 

No início desta semana o setor de 
atendimento agrícola do município ha-
via contabilizado cerca de 30 pedidos 
para abertura de bebedouros em pro-

priedades rurais, informou o secretário 
de Desenvolvimento Rural, Álvaro Uggeri 
Rodrigues. O prejuízo inicial mensurado 
é de R$ 193 milhões, somente nas três 
principais culturas do município: soja, 
milho e leite. 

De acordo com a chefe do Escritório 
local da Emater, Márcia Dezen, os danos 
as lavouras registrados até a segunda 
quinzena de dezembro, afetam 80% do 
cultivo de milho, das pastagens nativas, 
bem como, das pastagens cultivadas. 
Contabiliza ainda, perdas de 50% na 
produção leiteira e 50% na produção de 
soja. 

Uma força tarefa das secretarias mu-

nicipais de Desenvolvimento Rural (SDR) 
e do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, trabalharam para  atender a de-
manda por abertura de bebedouros no in-

terior e a realizar a manutenção em poços. 
O relatório com o diagnóstico com-

pleto foi encaminhado ao Governo do 
Estado. 

Produtor de milho mostra como estão as espigas com a situação climática registrada na zona rural de Santo Ângelo

Conforme o boletim climático ela-
borado pelos Técnicos da UFFS - Cam-
pus Cerro Largo, a estimativa para o 
trimestre dezembro, janeiro e fevereiro 
na região das Missões é de poucas e mal 
distribuídas precipitações, pois a região 
está sob a influencia do fenômeno cha-
mado La Niña. No entanto, o auge do 
processo se deu nos meses de novembro 
e dezembro. Estima-se agora que em 
janeiro e fevereiro, os acumulados de 
chuva fiquem dentro do normal para a 
região que é 143,5 mm e 165 mm, res-
pectivamente, considerando a média 
climatológica de 1981-2010 apurada 
pela estação meteorológica de São Luiz 
Gonzaga/INMET.

Com relação às temperaturas, os 
modelos climáticos estimam para os 
meses de janeiro e março marcas acima 
da normalidade, devendo atingir valores 
próximos a 40°C. Destacou-se no mês de 
dezembro as elevadas temperaturas du-
rante o dia e o fato de que as noites/ma-
drugadas apresentaram temperaturas 
abaixo da normalidade, portanto, mais 
frias do que o normal. Os meteorologis-
tas avaliam o cenário a partir da tem-

peratura do Oceano Pacífico Equatorial 
e no Oceano Atlântico Sul, a  TSM tem 
mostrado um aquecimento no litoral sul 
do Rio Grande do Sul e do Uruguai e as 
últimas rodadas dos modelos climáticos 
mantêm a influência da La Niña para 
todo o verão, com auge nos meses de 
novembro e dezembro (passados).

Diante de altas temperaturas e umi-
dade baixa, a equipe técnica da Univer-
sidade reitera a recomendação de aten-
ção especial dos produtores rurais ao 
conforto térmico animal (stress térmico 
por calor), especialmente de bovinos 
leiteiros, aves e suínos, que são cadeias 
muito importantes na região. O estresse 
por temperaturas elevadas pode causar 
severos prejuízos nestas atividades, im-
pactando a produção diária de leite e o 
ganho de peso.

Embora tenha ocorrido pouca chu-
va, a diminuição da intensidade do fe-
nômeno La Niña no início de 2022 se-
gue como um sinal de esperança para a 
safra de soja. Caso sejam normalizadas 
as chuvas (como previsto)  janeiro e fe-
vereiro terão um cenário mais favorável 
para a produção agrícola. 

Chuvas abaixo da 
média com tendência 
de normalização em 
janeiro e fevereiro 
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ESTATÍSTICA

O ano de 
2022 será de 
recenseamento

A unidade do IBGE em Santo Ân-
gelo é responsável pela estatística das 
populações dos municípios de Santo 
Ângelo, Entre-Ijuís, Eugênio de Cas-
tro, Giruá, Guarani das Missões, Vi-
tória das Missões e Sete de Setembro. 
Estima-se que residam nestes municí-
pios o montante de 116.289 pessoas, 
distribuídas conforme quadro no cor-

po desta matéria. 
Para operacionalizar o trabalho 

de coleta e processamento dos dados 
o IBGE realiza concurso público, que 
está em adamento. A fase de inscrição 
encerrou na última quarta-feira, dia 
29 de dezembro, pois precisa contratar 
temporariamente as equipes que farão 
as visitas domiciliares. 

Esta pesquisa é considerada fun-
damental para perceber as caracte-
rísticas das populações regionais. São 
levantados dados sobre identificação 
étnico racial, nupcialidade, núcleo fa-
miliar, fecundidade, religião ou culto, 
deficiência, migração interna ou in-
ternacional, educação, deslocamento 
para estudo, trabalho e rendimento, 

deslocamento para trabalho, mortali-
dade e autismo, entre outros dados. 

Na estimativa populacional do 
IBGE exposta no quadro, observa-se 
uma tendência de redução das popu-
lações dos municípios menores, exceto 
Santo Ângelo. O Censo de 2022 deve 
confirmar ou negar a tendência apon-
tada pelos parâmetros da instituição.

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico e a principal 
fonte de referência para obter dados sobre as condições de vida 
da população em todos os municípios do País. 

Inicialmente planejado para o ano de 
2020, como costume de se realizar a cada 
dez anos, o censo foi adiado inicialmente 
em um ano, impossibilitado de sua realiza-
ção em razão da Pandemia de COVID-19 
no Brasil. Contudo, a realização em 2021 
também acabou não ocorrendo, depois de 
o Governo Federal cortar a verba desti-
nada à pesquisa em mais de 90%, sendo 
mais uma vez adiado para o ano seguinte.
Em 28 de Abril de 2021, o Ministro Marco 
Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Fed-

eral determinou que o governo deveria 
realizar o censo ainda em 2021, afirmando 
que trata-se de uma política de estado 
necessária e que por isso, o dinheiro para 
a sua realização poderia superar o teto 
de gastos do governo federal; contudo, 
o IBGE pronunciou que não conseguiria 
mais realizar no ano de 2021, uma vez 
que todo o planejamento estabelecido 
para a sua realização já havia sido desfeito, 
focando agora na realização da operação 
censitária em 2022.
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Estive com a minha filha Raquel, que trabalha na FASE, 
de 17 a 22 de dezembro de 2021 em Florianópolis visitan-
do a filha Martha, que trabalha no Faial, ocasião em que  
aproveitamos as belezas e os prazeres saudáveis das praias, 
entre as cinco, a de Campeche, com águas claras, azuis e 
verdes, mais frias e ventosas, com areia grossa, e a de  Bom-
binhas, com águas claras, azuis e verdes,mais quentes e 
ventos mais calmos, com areia fina. Dias venturosos e ines-
quecíveis. Mas o que aqui interessa é a existência de muitas 
padarias com nomes diferentes, umas escritas com pala-
vras estrangeiras, outras com palavras portuguesas, uma, 
entre estas, a Padaria Divino Pão. Essas três palavras da 
padaria despertaram em mim o desejo de recordar os senti-
dos diferentes que o adjetivo divino posto antes ou depois 
do substantivo pão apresenta.

Pois é. Em termos de língua portuguesa e de estilística, 
no mundo da semântica, o adjetivo divino posto antes do 
substantivo tem um sentido ou mais e posto depois tam-
bém tem um sentido ou mais, geralmente um, e diferente 
do que posto antes. Verdade? Verdade. Adjetivo, qualquer 
um deles, posto antes do substantivo navega pela semân-
tica conotativa, ou seja, pela dos sentidos figurados, 
subjetivos, e posto depois navega pela semântica deno-
tativa, isto é, pela dos sentidos reais, objetivos. Assim, 

pois, dizer divino pão tem um ou mais sentidos dife-
rentes do que dizer pão divino. Essas diferenças de 
significados todos notam, de modo especial aqueles que 
tiveram estudos de oitava série em diante, mais ainda 
aqueles que tiveram privilégios de estudos superiores em 
faculdades e universidades. 

Especificando-se os diferentes sentidos que o adjeti-
vo divino tem antes e depois do substantivo pão, sem 
esgotar, é claro, o assunto da especificação, pode-se di-
zer que o adjetivo divino posto antes do substantivo 
pão apresenta, entre outros, estes sentidos subjetivos: o 
melhor, o mais lindo, o mais gostoso, o mais atraente, 
o mais saboroso, o mais procurado, o mais consumido, 
o mais belo, o que de fato alimenta e sacia. E, uma vez 
posto depois do substantivo pão, apresenta pelo que 
tudo indica um só e definitivo sentido real: divino. Em 
analogia, a qual aumenta e clareia o entendimento do 
significado do adjetivo divino no caso em análise, dizer 
pão divino é o mesmo que dizer hóstia consagrada 
durante a missa ou pão consagrado na igreja, numa 
igreja.

Assim, aquele que fala e escreve, sabendo do sentido 
que quer dar com o adjetivo à frase, se figurado ou real, 
deve pô-lo antes ou depois do substantivo.

Artur Hamerski

Aportuguesando

Padaria divino pão

O ano 2022 bate à nossa porta, trazendo na 
garupa uma mala de esperança. Após todo o pe-
ríodo vivido em meio ao terror da pandemia, o 
novo ano chega com a forte intenção de nos de-
volver o ânimo e a alegria, convidando-nos a deix-
ar para trás todo o sentimento de medo e de an-
gústia que nos acompanhou durante esses quase 
dois anos pandêmicos.

Sabemos que o ano 2021 não foi como es-
perávamos. A pandemia insistiu em ficar entre 
nós. Levou a vida de tantas pessoas – familiares, 
parentes, amigos, colegas, conhecidos – que 
deixaram uma saudade imensa e a tristeza de 
tê-los perdido.  Muitas pessoas perderam seus 
empregos, seu salário, ficando sem condições de 
subsistência, com muitas delas a depender da 
bondade alheia para se alimentar e continuar viv-
endo.

Nossa vida foi modificada, costumes foram 
alterados, rotinas quebradas. Por muito tempo fi-
camos confinados em nossas casas, aprendendo a 
lidar com o distanciamento, com a falta de encon-
tros, com a saudade dos familiares, dos amigos, 
vivendo um dia após o outro, sem saber o que o 
amanhã nos reservava. Mas sempre com a esper-
ança de que tudo isso iria passar e poderíamos 
voltar à nossa normalidade. E foi em nome da 
esperança que o Lions Universitário conjugou o 
verbo “fazer”, flexionando-o em diversas e difer-
entes ações, cumprindo com seu papel social, 
mesmo tendo de enfrentar os desafios advindos 
da pandemia. 

Ousados, Companheiros, Companheiras, Do-
madoras, Cônjuges e Companheiros LEO (entre 
os quais me incluo) não se deixaram abater e, 
munidos dos cuidados necessários, enfrentaram 
o ano 2021 de máscara no rosto e álcool gel nas 
mãos, mas carregados de doações e de boas in-
tenções. 

Assim, cada um e todos nós em conjunto fize-
mos o que nos foi possível fazer. Levamos alimen-
tos para encher panelas vazias. Doamos roupas, 
calçados, abrigos para proteger as pessoas do frio. 
Entregamos cobertas para aquecer as noites frias 
de inverno. Doamos móveis, eletrodomésticos e 
outros utensílios para melhorar as condições de 
vida de muitas pessoas. Entregamos donativos 
aos Lares de Idosos, ao SOS Vida, ao Lar Martin-
ho Lutero, entre outras instituições afins. Empre-
stamos camas e cadeiras hospitalares, cadeiras de 
roda e cadeiras de banho para amenizar o sofri-
mento e as dores das doenças. 

Ainda, promovemos encontros de gestantes 
para orientar gravidez e nascimentos saudáveis. 
Orientamos as famílias sobre os cuidados da saúde 
bucal e palestras sobre câncer infantil, câncer de 
mamas e sobre diabetes. Promovemos testes de 
visão, consultas e doação de óculos promovendo 
a saúde dos olhos e permitindo que as crianças 
enxerguem com mais clareza as cores do mundo. 
Doamos nosso sangue para ajudar a salvar vidas. 
Plantamos árvores e semeamos flores para deixar 
o mundo mais verde e mais florido. Coletamos 
tampinhas e lacres, ajudando na preservação do 
meio ambiente. Estendemos nosso olhar à nossa 
comunidade, atentos à premência de suas ne-
cessidades.

Enfim, enfrentamos as diversidades. Venc-
emos dificuldades. Superamos limitações. Perse-
veramos em nossos objetivos e em nossa missão... 
E chegamos ao ano 2022, prontos para continuar 
fazendo, procurando conjugar os verbos da mis-
são Leonística em todos os tempos e modos, pois 
só dessa forma podemos dizer que “Nós Servi-
mos” de forma desinteressada.

Um feliz e próspero Ano Novo para todos.

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

MENSAGEM DE ANO NOVO
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza

GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓ-
RICAS “OS FARROUPILHAS”

O Grupo de Danças Folclóricas “Os Farroupilhas”, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 92.905.579/0001-
50, com sede na Rua Marechal Floriano, nº 4.069, bairro 
Pascotini, na cidade de Santo Ângelo (RS), neste ato 
representada pela sua Patroa, Sandra Grasel, vem, 
nos termos do artigo 28 do Estatuto Social, convocar os 
associados fundadores; associados efetivos, associados 
patrimoniais, em dia com suas contribuições sociais, para 
a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, onde ocorrerá a 
eleição da PATRONAGEM, bem como a PRESTAÇÃO 
DE CONTAS da atual Patronagem, a realizar-se no dia 
26 de janeiro de 2022, às 20h na sede da entidade 
tradicionalista.

A primeira chamada dar-se-á às 20h com a presença 
de no mínimo 1/3 (um terço) dos associados em dia com 
as contribuições sociais (artigo 15 do Estatuto Social).

Não havendo quórum suficiente na primeira 
chamada, a segunda chamada dar-se-á às 20h30min, 
com a presença de qualquer número de associados em 
dia com as contribuições sociais.

As inscrições das chapas para concorrer à 
Patronagem poderão ser efetuadas até 10 minutos 
antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, 
diretamente na sede da entidade tradicionalista.

Santo Ângelo (RS), 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GRASEL
Patroa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

- PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ELEIÇÃO DA PATRONAGEM

CNPJ 92.905.579/0001-50 
Fundado em 07/03/1988

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Extrato de Edital de Chamamento Público 
para parceria nº 02/2021

O Município de Santo Ângelo, representado por seu 
Prefeito Municipa Sr. Jacques Gonçalves Barbosa, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
realização do Edital de Chamamento Público para 
parceria nº 02/2021, cujo objeto é a Concessão de apoio 
para manutenção das atividades fins da OSC, para 
a atividade de fortalecimento da cadeia de produção 
de alimentos da agricultura familiar e atendimento a 
programas governamentais. Período de recebimento 
das propostas: 30/12/2021 até 28/01/2022. Deverão ser 
encaminhadas em envelope fechado e com identificação 
da instituição proponente e meios de contato, com a 
inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público 
para parceria nº 02/2021” e entregues via postal ou 
pessoalmente na Secretaria de Governo e Relações 
Institucionais, conforme requisitos do Edital, no seguinte 
endereço: Av. Antunes Ribas, 1001, segundo piso, CEP: 
98801-630, Santo Ângelo-RS. Mais informações pelo 
fone (55) 3312-0117 ou pelo e-mail: geral@santoagelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br, na aba Parcerias, Marco 
Regulatório. 

Santo Ângelo/RS, 30 de dezembro de 2021.
Jacques Gonçalves Barbosa

Prefeito

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Presencial nº. 061/2021 – Objeto: 
Registro de preços para contratação de empresa(s) 
especializada(s) no fornecimento e instalação de 
aparelhos de ar condicionado: Protocolo de Propostas: 
até 09 horas do dia 12/01/2022. Abertura: às 09h30min 
da mesma data. Informações no Departamento de 
Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/
FAX (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio 
www.santoangelo.rs.gov.br.
Edital de Pregão Presencial nº. 062/2021 – Objeto: 
Registro de Preços de Gêneros Alimentícios: Protocolo 
de Propostas: até 09 horas do dia 11/01/2022. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações 
no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua 
Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (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
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