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Funk está de luto: morre
Mr. Catra, aos 49 anos
Cantor estava em tratamento de câncer. Local do sepultamento não foi divulgado

A

GOVERNO
FEDERAL
AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 17/2018
Comunicamos que o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 17/2018, publicado inicialmente
em 30/08/2018 teve o Termo de Referência alterado. Registro de preços para aquisições
futuras de material de expediente para manutenção dos estoques dos almoxarifados
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para o período de 12 meses, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Edital:
10/09/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Entrega das Propostas: a partir de
10/09/2018. Abertura das Propostas: 20/09/2018 às 9h no www.comprasnet.gov.br.
Gisele Aparecida Goncalves de Oliveira
Pregoeira

nação funkeira está
de luto. Morreu ont e m Wa g n e r D o mingos Costa, de
49 anos, ou simplesmente
Mr. Catra. Natural do Rio de
Janeiro, ele estava internado no Hospital do Coração
(HCor), na capital paulista.
Catra deixou três esposas e
32 filhos.
De acordo com a AF Assessoria & Produções, que
assessorava o cantor, a informação foi dada à família
pelo cirurgião oncológico
Ricardo Motta, por volta das
15h20 da tarde de ontem.
“Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão
dos amigos da imprensa, e
pedimos, gentilmente, para
que respeitem o momento
de tristeza da família”, diz a
nota da assessoria de Catra.
Diagnosticado no início
de 2017, Mr. Catra tinha pa-

Ag.. News

Mr. Catra: de bacharel em Direito e cantor de rock a ícone do funk

rado de beber e reduzido o
número de cigarros que fumava para realizar as sessões
de quimioterapia.
O funkeiro, que começou
a trajetória musical em uma

banda de rock, se formou em
Direito, mas nunca exerceu
a profissão. E foi no funk irreverente e sem apologia ao
tráfico que Mr. Catra ficou
conhecido. O primeiro dis-

co lançado por Catra foi ‘O
Bonde dos Justos’. Um dos
principais batidões do cantor é ‘Uh Papai Chegou’.
Nos anos 2000, Catra começou a fazer paródias de algumas músicas. ‘Adultério’,
um de seus grandes sucessos, é uma versão de ‘Tédio’,
do Biquini Cavadão. Até hoje
tocada em rádios e nas festinhas familiares que sempre
acabam ao som do funk.
Fora do cenário musical
para tratar do câncer gástrico, Catra gravou um clipe há
poucos meses com a funkeira Valeska Popozuda, que,
em sua conta no Twitter, diz
estar arrasada com a morte
de Catra e faz homenagens
ao cantor, a quem chama carinhosamente de padrinho.
Local e hora de sepultamento do corpo do cantor
não foram divulgados pela
assessoria até o fechamento
desta edição.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIAMENTO 01/2018
Processo TRT/PROAD nº 2982/2018 – CREDENCIAMENTO nº 01/18 – Objeto:
CREDENCIAMENTO, EM CARÁTER PRECÁRIO, DE PESSOAS FÍSICAS QUE EXERÇAM
ATIVIDADE DE TRADUÇÃO JURAMENTADA, DE DOCUMENTOS NOS IDIOMAS INGLÊS,
FRANCÊS, ESPANHOL, ITALIANO, ALEMÃO, ÁRABE E HEBRAICO PARA O PORTUGUÊS E
VICE-VERSA. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – EJ1 torna pública
a homologação do credenciamento em epígrafe, tendo sido habilitados os seguintes proponentes:
- FRANZISKA AMÁLIA LUSTOSA BECSKEHAZY – CPF N° 735.052.187-15 – INGLÊS;
- TERESA DIAS CARNEIRO – CPF N°714.174.277-87 – INGLÊS;
- SELENA HERRERA – CPF N° 133.494.257-98 – ESPANHOL;
- RUBENS EDUARDO SCHREINER ESTRELLA – CPF N° 266.942.807-00 – INGLÊS;
- MÔNICA HRUBY – CPF N° 624.510.577-34 – INGLÊS;
- SANDRA CRISTINA POSSAS – CPF N° 565.380.307-34 – INGLÊS;
- ANNIE PAULETTE MARIE CAMBE – CPF N° 383.508.407-06 – FRANCÊS;
- PAULO MAURÍCIO DE OLIVEIRA MACEDO – CPF N° 596.724.807-25 – INGLÊS;
- MARCELLO DA FONSECA MACHADO LINO – CPF N° 991.372.917-34 – ITALIANO;
- ANDERSON PHELIPE DE MORAES ELIAS – CPF N° 113.598.677-08 – INGLÊS, E
ANA BEATRIZ MIRANDA FERNANDES – CPF N/ 769.714.227-91 – INGLÊS.
Os interessados poderão ainda solicitar credenciamento mediante entrega dos documentos
relacionados no edital, conforme estabelecem os subitens 1.2.4 e 1.2.4.1. As solicitações de
credenciamento serão recebidas na Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiros – CPL,
no endereço indicado no subitem 1.2 do Edital. O edital na íntegra está disponível no site
www.trt1.jus.br ou na sala da CPL, situada no endereço mencionado acima.
Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2018. Erika Melo Pereira Barrios - Coordenadora da CPL

DIA A DIA

ASSASSINO DE MOTORISTA SE ENTREGA

MILITAR DO EXÉRCITO É BALEADO

Acusado de matar um motorista do Uber no último dia 22,
em Mesquita, na Baixada Fluminense, Deviano Fernandes
Lima, de 25 anos, está preso
no Conjunto Penal de Vitória
da Conquista, na Bahia. Ele
foi capturado após ligar para
o 190 e confessar ter matado

Um militar do Exército foi baleado de raspão no rosto durante um
patrulhamento na comunidade
do Salgueiro, em São Gonçalo, na
Região Metropolitana do Rio, na
noite de sábado. De acordo com o
Comando Militar do Leste, o tenente
foi levado para o Hospital Central
do Exército. O militar, que não teve

Sérgio Lima Dias Júnior. Segundo policiais da 77ª Companhia
Independente da Polícia Militar
(CIPM) de Vitória da Conquista,
o criminoso marcou um ponto de
encontro para se entregar. Segundo a Polícia Civil do Rio, Deviano
tem passagens por porte de arma,
estupro e tentativa de homicídio.

a identidade divulgada, foi medicado e liberado.
Na última quarta-feira, mais
de uma tonelada de drogas foi
apreendida no Complexo do Salgueiro. Os entorpecentes foram
localizados durante operação de
militares das Forças Armadas e a
Polícia Militar na região.

