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Prorrogado prazo
de matrícula para
Previ-Rio Bilíngue
Em função dos feriados da Jornada
Mundial da Juventude, ocorridos na semana passada, o Previ-Rio decidiu prorrogar
até o próximo dia 5 de agosto o prazo para
emissão da Carta Benefício do Previ-Rio
Bilíngue. Assim, fica prorrogado também
o prazo para matrículas, neste segundo
semestre, nos cursos conveniados até o
próximo dia 12 de agosto e não somente
até o dia 3, como estava previsto. O servidor inscrito no programa deve imprimir a
Carta, na página do instituto, no endereço
eletrônico www.rio.rj.gov.br/web/previrio.
Página 33

Grafite sobre skates
no Galpão da Artes
O Galpão das Artes Urbanas da Comlurb
inaugura amanhã, dia 1º, a 5ª Multigrab
Expo Shapes, que vai mostrar obras de
pintura e grafite sobre pranchas de skates
confeccionados com material reutilizado.
Os jovens artistas deram início, também, à
revitalização por meio do grafite de todo o
muro do Túnel Rafael Mascarenhas, ao
lado do Viaduto Lagoa-Barra. A exposição
tem como proposta, além de reafirmar a
ligação do esporte com a arte, reforçar o
conceito de sustentabilidade. Página 35

Ciclovia da Lagoa
recebe nova
sinalização horizontal
A Secretaria de Conservação iniciou
serviços de sinalização horizontal nos dois
sentidos da ciclovia da Lagoa Rodrigo de
Freitas. As equipes da Coordenadoria Geral de Conservação farão instalação de
adesivos com uma sinalização diferenciada que informa a posição em que a pessoa
se encontra na ciclovia em relação à Lagoa a cada 500 metros e também adesivos
com a quilometragem de trecho a cada 100
metros. O início da ciclovia será marcado
em frente ao Clube dos Caiçaras e o percurso total é de 7.600 metros. A sinalização
horizontal antiga será removida. Página 35

Município inaugura mais dois
EDIs no Complexo da Penha
A Prefeitura do Rio entrega hoje dois
novos Espaços de Desenvolvimento
Infantil (EDIs) no Complexo da Penha,
área pacificada da cidade. Com as inaugurações, que ampliam o atendimento
na Educação Infantil em mais 625 vagas, a região passa a contar com seis
EDIs. A primeira unidade a ser entregue será o EDI Almir Leite Ribeiro, na
Vila Cruzeiro. Em seguida, será a vez
do EDI Professora Tania da Rocha Pereira, na Vila Cascatinha. Até o fim desta semana, a Prefeitura do Rio inaugura
mais dois EDIs, no Catumbi e Andaraí,
regiões também já pacificadas, e uma
escola municipal, em Santa Cruz.
Os EDIs Almir Leite Ribeiro e Professora Tania da Rocha Pereira, construídos pela Secretaria Municipal de Habi-

tação, com investimentos de R$ 3,9 e
R$ 3,6 milhões, respectivamente, contam com salas de atividades, berçários,

solário, refeitório, lactário, sala de primeiros atendimentos, além de áreas administrativas. Página 36

Audiência Pública debaterá a APAC de Marechal Hermes
O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) promoverá audiência pública para debater com a comunidade
a criação da Área de Proteção do Ambiente Cultural do bairro de Marechal
Hermes. O encontro será realizado no
próximo dia 7, no teatro Armando Gonzaga, das 17h30 às 20h. A audiência pública tem como objetivo ouvir os anseios

dos moradores da região para a construção das regras e parâmetros do plano de
gestão da primeira grande APAC da Região Norte da cidade, que será gerido pelo
IRPH.
Com 480 mil metros quadrados, a APAC
de Marechal Hermes foi criada em 30 de
abril deste ano com o intuito de preservar
culturalmente o conjunto urbano de um dos

bairros históricos mais representativos
do Rio de Janeiro. A criação da APAC de
Marechal Hermes comprovou a preocupação da Prefeitura do Rio não somente
com prédios históricos e monumentos
notáveis da história, mas também com a
preservação de conjuntos urbanos representativos do bairro que completou 100
anos em 2013. Página 32

Naves do Conhecimento promovem
oficinas de pipas luminosas
A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, abre inscrições
para oficinas na Praça do Conhecimento de Padre Miguel e
na Nave do Conhecimento de Madureira para produzir pipas
iluminadas por LED´s. As oficinas serão coordenadas pelo artista plástico chinês Cai Guo-Qiang, que apresenta no CCBB
e no Centro Cultural dos Correios, a partir do dia 7 de agosto,
a exposição Da Vinci do Povo. Podem participar jovens de 6 a
14 anos, desde que acompanhados de responsáveis. Serão
duas oficinas por local, com 50 alunos cada. Página 60

