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A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público
que realizará a CONCORRÊNCIA abaixo referida:

CONCORRÊNCIA N.º 01/2022 PROCESSO N.º 523-01.00/22-9
OBJETO:Contrataçãodeagência especializadapara prestaçãode serviços
de publicidade, realizados integradamente, com abrangência estadual, para
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
especificações técnicasecondiçõesestabelecidasnoEdital, emseusAnexos
e no Termo de Referência SEI nº 3199922.

DATAEHORADASESSÃODEABERTURADOCERTAME:17denovembro
de 2022, às 10h30min.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA: Sala João Neves
da Fontoura - Plenarinho, situada no 3º andar do Palácio Farroupilha (Praça
Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).

DATA-LIMITEPARAENTREGADOSENVELOPESNº1, 2E3 (PROPOSTA
TÉCNICA) E Nº 4 (PROPOSTADEPREÇOS): dia 17 de novembro de 2022,
até as 10 horas (após este horário não serão mais recebidos os envelopes).

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES ACIMA REFERIDOS:
a) Desde a publicação do Edital de Concorrência n.º 01/2022 até a véspera
da sessão de abertura do certame, os envelopes deverão ser entregues na
Sala da Central de Compras e Contratos/DCAP – situada no 3º andar do
Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto
Alegre/RS).
b) No dia 17 de novembro de 2022 (data da sessão de abertura desta
Concorrência), osenvelopesdeverãoserentreguesàComissãodeLicitações
diretamente na Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho, situada no 3º
andar do Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/
RS) – local onde se realizará a sessão pública de abertura do certame –,
respeitado, por certo, o horário-limite fixado no subitem 3.1 do Edital.

OEditaldaConcorrênciaemepígrafeencontra-seàdisposiçãodosinteressados,
noseguinteendereçoeletrônico:http://www.al.rs.gov.br/compras/concorrencias.
aspx e na sala da Central de Compras e Contratos/DCAP (situada no 3º
andar do Prédio Anexo do Palácio Farroupilha), das 8h30min às 18h30min,
dos dias de expediente.

RICIERI DALLA VALENTINA JÚNIOR,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

P
ara garantir a alfabetiza-
ção de todos os alunos
da rede pública gaúcha
até o final do 2° ano do

Ensino Fundamental, o governo
do Estado, em parceria com os
municípios, lançou, na última se-
mana (em 28/9), o Programa Es-
tadual de Apoio à Alfabetização
“Alfabetiza Tchê”. A iniciativa,
articulada com a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de
Educação e a Federação das As-
sociações de Municípios, deve ser
desenvolvida a partir de 2023.

Os beneficiários diretos do
programa são os estudantes de
Educação Infantil (4 e 5 anos) e
1° e 2° ano do Ensino Fundamen-
tal (EF) das redes estadual e mu-
nicipais. Para o governador Ra-
nolfo Vieira Júnior, “a qualidade
da educação sempre foi uma
preocupação. Não é algo que ad-
vém da pandemia, embora as la-
cunas deixadas pelo período te-
nham agravado a situação. Os
frutos da educação não são co-
lhidos de um dia para o outro.
Mas, em médio prazo, teremos
os resultados dessa iniciativa”.

Com início em 2023, o “Alfa-
betiza Tchê” terá cinco eixos:
fortalecimento da aprendiza-
gem; fortalecimento da gestão
municipal e escolar; formação
de professores; avaliação exter-
na, acompanhamento e monito-
ramento dos indicadores; e coo-
peração, articulação e incentivo.

A secretária estadual de Edu-
cação, Raquel Teixeira, revela
que o início do projeto consisti-
rá em um teste de fluência, em
novembro, com os alunos do 2°

ano do Ensino Fundamental de
todas as escolas do Estado e
dos municípios. A partir dos re-
sultados, será produzido mate-
rial pedagógico específico para
uso a partir do começo do próxi-
mo ano letivo e com foco na re-
composição da aprendizagem.

A programação prevê aplica-
ção de um novo teste em novem-
bro de 2023, com premiações.
“As 200 escolas com melhores re-
sultados, sejam estaduais ou mu-
nicipais, serão premiadas. E as
com pior avaliação serão apoia-
das com recursos técnicos e fi-
nanceiros”, afirmou a secretária.

n Juventude: O II Fórum Na-
cional Sesc de Juventudes es-
tá com inscrições gratuitas até
hoje. O evento visa inserir a
cultura de criação de conteúdo
para mídia digital junto aos
jovens. E a atividade ocorrerá
de 5 a 7/10, no Rio de Janei-
ro. Inscrições: bit.ly/3UVqdR3.
n Criança: O projeto “Contado-
res de Histórias” leva a mensa-
gem do Vida Urgente, da Fun-
dação Thiago Gonzaga, ao Bar-
raShoppingSul, na Capital, no
dia 5/10. O espetáculo gratui-
to “Conta Comigo” busca que
as crianças aprendam a cuidar
da vida. Mais: bit.ly/3dZxMFH.

Será lançado nesta semana
(em 5/10), na Universidade Fee-
vale, em Novo Hamburgo, o proje-
to “Cluster GameRS: cluster de
jogos digitais do Estado do RS”.

O objetivo é apresentar os en-
volvidos com o trabalho e de-
monstrar as metas e o cronogra-
ma de ações. A iniciativa é finan-
ciada pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do RS (Fapergs) e bus-
ca a consolidação e expansão do

setor de games no Estado, com
foco no fortalecimento econômi-
co e social. Alinhado ao planeja-
mento estratégico do setor para
2030, que é desenvolvido no pro-
grama GameRS, do governo es-
tadual, o projeto vai contar com
ações de estímulo à geração de
capital intelectual, cadeia de va-
lor, capacidade competitiva e
inovação das empresas e aos ato-
res envolvidos no ecossistema.

Com o objetivo de conscienti-
zar alunos e professores da re-
de municipal de Uruguaiana so-
bre a importância de turismo,
cultura, história e meio ambien-
te, foi assinado termo de coope-
ração para a execução do pro-
jeto “Educação para o Turis-
mo”. O trabalho, das secreta-
rias de Turismo e de Educação
locais e executado pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (Senac), abordará o es-
tudo da disciplina de turismo.

A secretária de Turismo Va-
nessa Welter explica que, por
meio da educação, a ação visa
estimular os alunos a conhe-
cer, divulgar e valorizar o local
de vivência e a cultura, além
dos aspectos naturais e sociais.
Os educandos realizarão visi-
tas para conhecer os recantos
da fronteira gaúcha. E o objeti-
vo é tornar a aplicação do con-
teúdo uma disciplina curricular.
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