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OBITUÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2022
PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 15/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Comunicamos abertura de licitação, Pregão Presencial, Registro de Preços, visando
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADAS PARA REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE
MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. Prazo para apresentação de propostas e documentos: 29-04-2022
às 09:00 horas. Edital na Prefeitura, Av. Rio Branco, 261, site www.encruzilhadadosul.rs.gov.br.
Informações fone (51) 3733 1180. Encruzilhada do Sul, 11-04-2022.
BENITO FONSECA PASCHOAL
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 264/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 16/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Comunicamos abertura de licitação, Pregão Eletrônico, Registro de Preços, visando contratação de
empresa especializada em MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS
E AR CONDICIONADO. Prazo para recebimento de propostas: até 08:30 horas do dia 03-05-2022,
abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03-05-2022, horário de Brasília-DF, através do site: www.
portaldecompraspublicas. Edital na Prefeitura, Av. Rio Branco, 261, sites www.encruzilhadadosul.rs.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br Informações fone (51) 3733 1180. Encruzilhada do Sul, 11-04-2022.
BENITO FONSECA PASCHOAL - Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2022
PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 17/2022

Comunicamos abertura de licitação, Pregão Presencial, do Tipo menor preço por lote, EXCLUSIVA
PARA ME / EPP, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, visando contratação de
empresa especializada para CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS ÔNIBUS DE
PLACAS: IPM 9630 e IQM 0114, Prazo para apresentação de propostas e documentos: 02-052022 às 09 horas. Edital na Prefeitura, Av. Rio Branco, 261, site www.encruzilhadadosul.rs.gov.br.
Informações fone (51) 3733 1180. Encruzilhada do Sul, 11-04-2022.
BENITO FONSECA PASCHOAL
Prefeito Municipal
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Completa-se hoje um mês da
morte do carnavalesco da escola
de samba União da Ilha do Governador, Severo Luzardo. Gaúcho de Uruguaiana, Luzardo tinha
59 anos e, conforme a prefeitura
municipal de Uruguaiana, foi vítima de câncer de pulmão.
O artista começou sua carreira
carnavalesca na escola de samba Os Rouxinóis de Uruguaiana,
onde foi campeão do Carnaval
municipal. “Uma das figuras
mais importantes na história da
nossa Escola de Samba, um artista brilhante, responsável por
verdadeiras revoluções no Carnaval de Uruguaiana”, destacou a
agremiação em nota. Ele também
trabalhou na Capital, na escola
Bambas da Orgia.
Estava à frente da preparação
do carnaval da União da Ilha
desde 2017, conduzindo a escola pelos desfiles Nzara NDembu
(2017), Brasil Bom de Boca (2018)
e A Peleja poética entre Rachel e
Alencar no Avarandado do Céu
(2019). Sua última obra, Vendedor
de Orações, poderá ser conferida
em 20 de abril, data que a União
da Ilha irá desfilar pela Série Ouro
do carnaval carioca, equivalente à
divisão de acesso.
“Sua alegria, simpatia, carisma
e inteligência sempre foram suas
marcas registradas. Os seus trabalhos como carnavalesco de nossa
escola jamais serão esquecidos”,
destacou a entidade carnavalesca em suas redes sociais. No Rio
de Janeiro, Luzardo também teve
passagens por Império Serrano,
Paraíso do Tuiuti e Acadêmicos
do Cubango.
Luzardo ainda tinha em seu
currículo trabalhos no cinema e
na TV como figurista, como as
novelas Ciranda de Pedra, Cordel
Encantado e Flor do Caribe.

O economista e ex-ministro
da Fazenda Eduardo Guardia
morreu ontem, aos 56 anos em
decorrência de um câncer cerebral, descoberto no ano passado.
Ele era CEO da BTG Pactual Asset Management.
À frente da gestora de recursos
do BTG Pactual no Brasil há quase
três anos, Guardia está no rol dos
economistas com extensa experiência dos dois lados do balcão. Na
seara privada, além do atual posto
de CEO da BTG Asset, atuou ainda
como diretor-executivo de produtos da BM&FBovespa, hoje B3.
No setor público, foi ministro
da Fazenda no governo Michel
Temer. Antes disso, foi secretário-executivo do mesmo órgão,
secretário do Tesouro Nacional
na gestão Fernando Henrique
Cardoso e secretário da Fazenda
de Geraldo Alckmin no governo
do Estado de São Paulo.
Em nota, o Ministério da Economia disse que a atuação de Guardia
“foi fundamental na construção de
soluções importantes para a economia brasileira”. “O ex-ministro
sempre se notabilizou pelo trabalho incansável, a gentileza no trato
e o permanente espírito público,
inspirando todas as equipes que
liderou”, completa o texto.
A pasta disse ainda que “o ministro Paulo Guedes relembrou a
capacidade de diálogo de Guardia,
que contribuiu de forma relevante
para a troca de informações institucionais no período de transição
de governo”.
Guardia era doutor em Economia pela Universidade de São
Paulo (USP). Durante seu tempo
à frente do Ministério da Fazenda,
era conhecido por ser duro na defesa técnica dos interesses econômicos, sobretudo na relação com
o Legislativo.

Sidney Rezende, cantor e compositor referência no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas,
morreu no sábado. Conforme a
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Amazonas, o artista
tinha 65 anos e foi vítima de complicações após sofrer uma parada
cardíaca no dia 1º de abril. Desde
então ele estava internado.
Rezende, que era mineiro, ficou conhecido como Sidão em
Parintins, onde vivia há mais de
três décadas. O artista é reconhecido por ter sido responsável por
mudanças na estética das toadas
dos bois Caprichoso e Garantido,
grupos que participam do festival.
Desde os anos 1990, ele se notabilizou como autor de inúmeras
músicas que marcaram o evento,
como Andirá, Pássaro Sonhador e
Amor Proibido, em parceria com
artistas amazonenses.
Pela sua trajetória, o artista é
tema do documentário Sidney
Rezende – Meu Enquanto Canto,
de Cristiane Garcia, contemplado
pelo Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo governo do Amazonas, e que mostra a trajetória
criativa e a transformação da
música dos bumbás de Parintins
através dos ritmos introduzidos
por Sidney.
Em nota, a Associação Folclórica
Boi-Bumbá Garantido lamentou
a perda do músico. “Gigante no
talento e único em sua história,
Sidney transformou a musicalidade das toadas do boi-bumbá
de Parintins. Seu estilo refinado
e apuro técnico impactaram a tal
ponto, que sua contribuição é unanimidade na acirrada rivalidade
entre o Garantido e o contrário”,
diz o comunicado.
Em sua homenagem, o governo
do Amazonas decretou luto oficial
de três dias.

As informações publicadas nesta seção são gratuitas e devem ser enviadas à Redação com nome, endereço,
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