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Curso de graça para idosos
Inscrições para oficinas criativas na Cufa, em Madureira, vão até 23 de setembro

C

DIVULGAÇÃO

om o lema de que ‘até
os mais experientes
têm o que aprender’,
o projeto 60+ Arte &
Tecnologia vai oferecer, de
1º de outubro até 30 de novembro, um ciclo de oficinas
criativas abertas e gratuitas
para o público com idade
acima dos 60 anos. Na programação, uma mistura de
saberes tradicionais, como
o artesanato, e as novas tecnologias, como os circuitos
eletrônicos. As aulas serão
na Central Única das Favelas
(Cufa), em Madureira, duas
vezes na semana, 2h por dia.
Ao todo são disponibilizadas 40 vagas divididas em
2 turmas. As inscrições vão
até 23 de setembro, e podem
ser feitas de segunda a sexta,
das 10h às 17h, na secretaria da Cufa (Rua Francisco
Batista 2), ou pelo site www.
maissessenta.com.br, a partir de sábado.
No fim do ciclo cada aluno
terá produzido o seu ‘Livro
Interativo’, feito tecido e de-

Aulas do 60+ Arte&Tecnologia, que misturam artesanato e circuitos eletrônicos, começam 1º de outubro

senvolvido a partir de diferentes técnicas trabalhadas
durante as aulas: storytelling (narração de histórias),
eletrônica básica em tecido,
estampas com carimbos,
bordados e circuitos. Pela
internet, no site do Mais
Sessenta, os alunos vão poder ampliar o conteúdo das
aulas, consultando fonte de
referências, ideias e compar-

tilhando o processo de produção com outras pessoas.
Criado pela Baluarte Cultura e Olabi, o projeto, que
tem patrocínio da Prefeitura
do Rio e da empresa Hebara,
pretende diluir os obstáculos da terceira idade, reforçando a ligação entre saberes novos e os mais antigos
por meio da criatividade nas
atividades.

SAIBA MAIS
ONDE SE INSCREVER

    
   

   

   

 

vezes na semana, 2h por dia.

Amigos e parentes se despedem de Mr. Catra no Cemitério de Sulacap

   
    

     
    


    
     


     
      

A Comissão de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento torna público que serão realizadas as
           
MODALIDADE    o 0019/2018.
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AVISO

O texto determina que
sejam reservadas no mínimo 20% das vagas de cada
curso às pessoas negras,
indígenas e oriundas de comunidades quilombolas.
Outros 20% serão destinados a alunos que cursaram
integralmente o Ensino
Médio em escola pública
brasileira.
A norma reserva 5% das
vagas a pessoas com deficiência e filhos de policiais
civis e militares, bombeiros
e inspetores de segurança e
administração penitenciária mortos ou incapacitados
durante o serviço.

NNSão 40 no total. Aulas duas

          
              
             

                 
              
             
         
           
            
             
 
                
            
            
              
               
         
             


SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA
E ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Alerj aprovou, ontem,
em discussão única, o
projeto de lei 4.205/18,
do Executivo, que prorroga o sistema de cotas
para os cursos de graduação nas universidades públicas estaduais do
Rio por mais dez anos. A
última regulamentação
das cotas fora em 2008,
através da Lei 5.346/08,
mas a norma só tinha
validade até o fim deste
ano. O texto seguirá para
a sanção ou veto do governador Luiz Fernando
Pezão, que terá até 15 dias
úteis para decidir.

Batista 2) ou no site www.
maissessenta.com.br, a partir
de sábado.

Severino Silva / Agência O Dia

tava um câncer de estômago
diagnosticado no início de
2017. Ele tinha três esposas
e 32 filhos. Às 8h, o corpo do
cantor saiu do Teatro João
Caetano, no Rio, onde era velado, e seguiu para Sulacap.
Alan Pinheiro dos Santos Cardoso, um dos filhos
de Catra, disse que viu o pai
pela última vez no domingo
ao meio-dia. “Hoje está sendo o pior dia da minha vida,
pois acabo de perder o cara
mais ‘responsa’, paizão que
me ajudou. Vamos seguir
com os ensinamentos”.

Falta sanção do governador. Sistema
atende a negros e índios entre outros

NNNa Cufa (Rua Francisco

Música e emoção no enterro de Catra
Wagner Domingues Costa, o
Mr. Catra, foi enterrado no
Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na manhã de ontem. O cortejo foi
acompanhado por cerca de
300 pessoas e ficou marcado
por muita música e emoção.
Amigos, familiares e personalidades do funk cantaram
‘Vida de Cadeia’, primeiro
grande sucesso do cantor, ‘O
Simpático’ e ‘Adultério’. Também foram ouvidas músicas
gospel e muitas orações.
Mr. Catra morreu domingo, em São Paulo, onde tra-

Alerj aprova cotas
por mais dez anos

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
AVISO – SHOPPING No 0017/2018
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA,
assinou um contrato de empréstimo – BIRD 8200-BR (Fonte 111) junto
ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD           

      
  
convidamos os interessados a apresentarem proposta de preços, com
vistas à Contratação de Empresa Especializada para Realizar o
Serviço de Auditoria Externa Final do Projeto de Desenvolvimento
          
propostas serão aceitas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
                 
Rio de Janeiro, e se encerrará às 17h30 do dia 18/9/18    
do resultado da Ata de Abertura de Propostas, será realizada no dia
19/9/18 aos participantes do certame através de correspondência
               
          
             
            
por meio do e-mail       
          
    
         
          

Evolução das ecobags na rede de supermercados Zona Sul

Design e tecnologia
A onda de sustentabilidade
ficou tecnológica. A nova linha de ecobags da rede de
supermercados Zona Sul
terá, a partir de outubro, as
smartbags, com sistema de
visualização de novidades
pelo celular. Para acessar o
conteúdo, o cliente precisa
escanear a imagem impressa na smartbag com o aparelho, e em um clique, receberá informações das lojas
e promoções de produtos.
“A produção das nossas ecobags sempre foram motivadas pela preocupação do Zona Sul com
a sustentabilidade, mas
agora queremos ir além,
oferecendo também mais
facilidade e conveniência

ao nosso público com a visualização das novidades e
ofertas por meio da própria
sacola”, disse Renata Leta,
gerente de e-commerce do
Zona Sul. Para isso, as estampas das smartbags foram desenvolvidas com o código do
Messenger. Ao escanear, o
cliente abre uma janela direta com o Facebook do Zona
Sul. “Um jeito simples e inteligente de contribuir com o
meio ambiente”, comentou
Marcio Borges, diretor-geral
da WMcCann Rio, que assina
o produto. Desde o início do
ano, a Zona Sul da Urca, por
exemplo, opera sem sacolas
plásticas, e a ideia é que gradativamente o mesmo aconteça nas demais unidades.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LICITAÇÃO Nº: 101/18; Processo Nº: 2018-48757;
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO;
OBJETO: Prestação de serviços de suporte operacional às atividades
desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráﬁca;
SESSÃO DE JULGAMENTO: 24 de setembro de 2018, às 15h;
VALOR ESTIMADO: R$ 1.770.399,83 (um milhão, setecentos e
setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos);
LOCALPARAOBTENÇÃODOSINSTRUMENTOSCONVOCATÓRIOS:
Praça XV de Novembro, nº 02 - 3º andar - Sala 308, Centro Rio de Janeiro - RJ, onde o edital está disponível para cópia pelo
interessado, das 11h às 18h. A íntegra do edital está disponível
no sítio do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro,
www.tjrj.jus.br, no link “licitações” (licitações/licitações novas/escolher
um dos tipos/ﬁltro por licitação), e também pode ser consultada no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG:
30100
(Comprasnet-SIASG/Gestor
Público/Consultas/Compras
Governamentais/Licitações/Avisos de Licitação).

    
   

   
   
 
      
         
  
          
         
         
      
       
      
        
      
       
  
     
    

