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Reaction e Aciclomont se 

EquIpE e 
associação 
buscam 
potencializar 
o esporte, em 
ascensão regional

esporte

unem para fortalecer o ciclismo local

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 97/2020: Contratação do profissional CHRISTIAN NEGE-
LISKII para ministrar capacitação para a equipe multidisciplinar 
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, num total de 09 ho-
ras aula, no valor de R$ 6.300,00. Justificativa: Artigo 25 inciso 
II, da Lei nº 8.666/93. Processo nº 9188/2020.
Nº 98/2020: Contratação da empresa DIGITRO TECNOLOGIA 
S/A para conserto da central telefônica da Secretaria Geral, no 
valor de R$ 1.487,00. Inexigível a licitação de acordo com o Ar-
tigo 25 inciso I, da Lei nº 8.666/93. Processo nº 10236/2020.
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Com o intuito de forta-
lecer ainda mais o ciclismo 
montenegrino, represen-
tantes da equipe Reaction 
Ciclyng Team e da Associa-
ção Ciclística Montenegrina 
(Aciclomont) se reuniram 
recentemente e firmaram 
uma parceria em prol da mo-
dalidade. Em ascensão na 
cidade e em todo o Vale do 
Caí, o ciclismo é cada vez 
mais procurado por pessoas 
que buscam praticar um es-
porte. Além do viés compe-
titivo, a saúde e o bem-estar 
são fatores determinantes 
para esse crescimento.

Nesta união entre Reac-
tion e Aciclomont, há espa-
ço para todos. Os ciclistas 
que preferem competir e 
disputar campeonatos po-
dem ingressar na equipe lo-
cal e os praticantes que têm 
no ciclismo um hobby po-
dem participar dos passeios 
e atividades promovidos 
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pela associação. Devido à 
pandemia do novo corona-
vírus, os eventos ciclísticos 
ocorreram apenas nos dois 
primeiros meses de 2020. 
No entanto, a preparação 
para a próxima temporada 
já começou e se intensificou 
nas últimas semanas.

Entre os pilares da parce-
ria, estão o fomento ao es-
porte, o incentivo aos jovens 
talentos, a organização de 
eventos e passeios, a busca 
por recursos, a logística e a 
estratégia nas competições, 
além do fortalecimento da 
modalidade não só no muni-
cípio, como em todo o Vale 
do Caí. 

“A Reaction tinha a ideia 
de ter uma associação como 
suporte para questões jurídi-
cas, para angariar recursos 
a fim de fortalecer a equipe 
e o ciclismo local. Conver-
samos ano passado e vol-
tamos a dialogar esse ano 
para formar essa parceria. 
A Reaction será o braço di-
reito competitivo da Aciclo-
mont”, ressalta Rafael Rosa, 
um dos líderes da Reaction 
Ciclyng Team e um dos ci-
clistas mais completos do 
Estado.

Nesta temporada, que 
foi prejudicada em virtude 
do coronavírus, a Reaction 
ficou na quinta posição na 
modalidade de equipe de 
ciclismo de estrada do Rio 
Grande do Sul. Apesar da 
preparação para 2021 já ter 
começado, o calendário do 
próximo ano ainda é uma in-
cógnita, já que, além da pan-
demia, a Federação Gaúcha 
de Ciclismo (FGC) precisa 
definir sua nova diretoria. 
“Esse é um ano atípico em 
todas as áreas. O que é certo, 
é que 2021 também já come-

Passeios e eventos ciclísticos na cidade estão entre os pilares da parceria entre Reaction e Aciclomont

ça diferente. Antes de definir 
o calendário, a federação vai 
definir seu novo presidente 
e a diretoria até o fim deste 
mês”, acrescenta Rafael.

Um dos expoentes do 
Estado no esporte, Rafael 
salienta que a Reaction já 
recebeu convite de atletas 
para ingressar na equipe. 
“Queremos abraçar nossa 
cidade e os atletas locais. 
Com essa parceria, vamos 
nos ajudar também em re-
lação ao plantel, à logística 
e às estratégias. Nossa ideia 
é ter atletas em mais cate-
gorias a partir do próximo 
ano”, acrescenta. 

Diretor esportivo da As-
sociação Ciclística Montene-
grina, Miguel Rocha destaca 
o papel jurídico importante 

que a Aciclomont terá nessa 
união. “Vamos buscar mais 
condições para captação de 
recursos. A associação tem 
pessoas jurídicas e capaci-
dade burocrática para con-
seguir apoio, encaminhar 
projetos. A ideia também é 
fazer passeios semanais no-
turnos com mais ciclistas. O 
nosso interior tem um po-
tencial incrível”, enfatiza.

Quando tudo “voltar ao 
normal”, a ideia da Aciclo-
mont, em parceria com a 
Reaction, é retomar o Cir-
cuito Urbano da associação, 
que era realizado há alguns 
anos. Além disso, essa união 
de forças também visa pro-
mover campeonatos e even-
tos ciclísticos em Montene-
gro. 

Rafael Rosa, da Reaction Ciclyng Team, e Miguel 
Rocha, da Aciclomont, celebram a nova parceria

Equipe Reaction Ciclyng Team foi a quinta melhor do 
Rio Grande do Sul neste ano

Em 2019, Montenegro sediou etapa da Copa União 
de Ciclismo. Campeonatos na cidade devem ser mais 
frequentes quando a pandemia tiver passado
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AVISO DE RETIFICAÇÃO  01 - CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 05/20: Seleção para premiação de artistas no âmbito das 
ações de socorro ao setor cultural de Montenegro/RS que pos-
suam mais de 2 anos de trajetória cultural, que receberão prê-
mio bruto individual de R$ 2.010,42 no total de até 118 artistas. 
As inscrições deverão ser realizadas no formato online, através 
do envio da documentação solicitada para o e-mail: smec.cul-
tura@montenegro.rs.gov.br, de 04 a 14/12/2020. Município de 
Montenegro-RS. Justificativa: Lei nº 14.017/2020, Decreto Mu-
nicipal 8.079/2020. Processo nº 10218/2020. Alterada a reda-
ção constante no caput do Edital onde consta 12/11/2020 e 
23/11/2020 passe a constar 04/12/2020 a 14/12/2020.
O edital encontra-se publicado no site www.montenegro.rs.gov.
br (Portal da Transparência)
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