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Contagem
regressiva
Que me desculpem os entendidos, mas continuo dando as minhas
caneladas na Copa. Na verdade, eu
preferia estar desconectado de futebol e concentrado nos dramáticos
problemas do Brasil. A bancada ruralista aproveitou a dispersão da Copa da Rússia e aprovou um projeto
nefasto: o da destruição do sistema

atual de inspeção para comercializar os agrotóxicos. É projeto de
envenenar a população brasileira.
Mas deixemos essa encrenca para
depois do jogo.
Neymar continua no centro das
polêmicas. É verdade que ele faz simulações patéticas. Agora, existem
300 câmeras em cima de cada jogador. O VAR entrega tudo. Mas, ao mesmo tempo, é o jogador mais caçado
em campo. Contra a Suíça, ele levou
10 botinadas, muitas vezes por trás,
pisões covardes e maldosos.
Na Copa de 2014, o beque da Colômbia aplicou uma voadora nas
costas de Neymar e tirou o craque

da competição. Foi um golpe de
MMA que per maneceu impune.
Cristiano Ronaldo também quase
perde a cabeça ao revidar pancada e
desfalca Portugal. Os craques têm
de ser preservados. Já imaginaram
uma Copa sem Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar?
O drama do Brasil hoje é consequência do famoso planejamento do
Tite. Convocou vários jogadores baleados e, com a contusão de Douglas
Costa, a crise se agravou. O que será
do Brasil se o time não andar bem
contra a Sérvia? Tite olhará para o
banco e verá Taison. Em 2010, Dunga
espiava o banco e só tinha Grafite.

Desejam que o Messi seja o Maradona. É impossível. Ora, se quisesse o Messi simplesmente teria se
naturalizado espanhol e jogado na
seleção do país que adotou. O Barcelona é uma seleção mundial. No
entanto, ele vai jogar em times ruins
e desorganizados na Argentina.
Mesmo assim, é fulminado por críticas e maledicências.
Messi salvou a Argentina do vexame em várias ocasiões. Ficam repetindo o refrão: “O Messi não joga nada na seleção Argentina”. Não é verdade e, ontem, ele comandou novamente o time na vitória dramática
contra a Nigéria.

A Argentina só está na Copa graças
ao talento de Messi, que carregou o
time nas costas. Também não é verdade que Maradona ganhou uma Copa do Mundo com um time de pernas
de pau. “Sabia que Deus nos ajudaria
e não nos deixaria fora da Copa”, declarou Messi, após o jogo contra a Nigéria. Torcemos muito contra a Argentina, ela estava fora até os 40 minutos de jogo, mas virou o placar e renasceu. Não dá para secar todo mundo e esperar que o Brasil faça a final
contra a Jamaica. Mais do que nunca,
os deuses estão jogando os seus dados nessa Copa e derrubando muitos
que querem ditar regras.

INVESTIGAÇÃO / Jovem de 19 anos morreu cerca de 15 horas depois de ir a uma festa de música eletrônica, no Recanto das Emas.
A mãe acredita que ela tenha sido dopada no evento. A polícia trabalha com a hipótese de consumo de drogas

Mistério em morte de estudante

» ISA STACCIARINI
» SARAH PERES
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S

ó o laudo cadavérico deve apontar a causa da
morte de Ana Carolina
Lessa, 19 anos. A universitária morreu na tarde de segunda-feira, cerca de 15 horas
depois de passar mal na festa rave Arraiá Psicodélico, no sábado
à noite, no Recanto das Emas. Os
investigadores trabalham com a
hipótese de consumo de droga e
abuso sexual. A mãe da jovem,
Valda Lessa, 41, desconhece

qualquer envolvimento da filha
com entorpecentes.
O corpo da estudante de enfermagem, que frequentava a LS Educacional, emTaguatinga Sul, foi velado na noite de ontem, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa
Sul. Ela será sepultada às 11h de
hoje no mesmo local. A mãe registrou ocorrência de desaparecimento no domingo, depois de a jovem parar de dar notícias. Ela foi
encontradanacasadeumhomem,
no Sol Nascente, em Ceilândia, na
madrugada de segunda-feira.
O jovem que estava com a universitária contou que o amigo dele

VIOLÊNCIA

Arquivo Pessoal

Ana Carolina tinha 19 anos e fazia
enfermagem na LS Educacional

a encontrou jogada no estacionamento da rave — ele não quis
ser identificado. O trio foi para a
casa dele, em Ceilândia, às 16h
de domingo, em um ônibus fretado. Na residência, a mãe dele
ajudou a cuidar de Ana. O amigo
procurou a família da garota. “A
mãe dela chegou muito emocionada, agradecendo à minha mãe
pelo cuidado. Quando a Ana saiu,
estava andando normalmente,
sem nenhum hematoma. Ela até
virou para a mãe dela e disse:
‘Desaparecida? Para que isso?’
(sobre a ocorrência de desaparecimento)”, afirmou.

Horas depois, no entanto, a
menina passou mal novamente.
Vomitou em casa, em Arniqueiras. A mãe, então, levou-a para
um hospital particular do Cruzeiro, onde morreu. Valda acredita que a filha foi dopada na
festa, pois Ana não usaria drogas. Suspeita que a jovem possa
ter sido vítima de um crime. “Havia machucados, e os lábios dela
estavam roxos. Parecia que ela
tinha lutado contra alguém que
queria fazer algo com ela”, sugere a cabeleireira.
A delegada-chefe da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), Cláudia

Alcântara, reforçou que aguarda o
laudo cadavérico para elucidar o
mistério. “Aparentemente, ela era
uma menina saudável.Vamos realizar exames toxicológicos e de
abuso sexual para saber o que
aconteceu”, esclareceu.
Em nota, a organização do Arraiá Psicodélico informou que
Ana recebeu cuidados de profissionais que“estavam prontos para
removê-la imediatamente até um
hospital, caso fosse necessário.
Entretanto, foi solicitado à empresa a qual nos prestou o serviço de
pronto-socorro um laudo médico
do atendimento da jovem”.
Arquivo Pessoal

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Drogas como possível
motivação de crime
» ISA STACCIARINI
» WALDER GALVÃO
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Os agentes da 2ª Delegacia de
Polícia (Asa Norte) tentam levantar os últimos passos de Jiwago
Henrique de Jesus Miranda, 33
anos, estudante da Universidade
de Brasília (UnB) assassinado no
sábado. A investigação teve acesso a um vídeo em que o aluno
aparece caminhando às 10h30 do
dia do crime — as imagens não
foram divulgadas. O corpo dele
foi encontrado às 13h30 em um

matagal perto da Colina e próximo a um local considerado ponto
de droga pela polícia.
Ao lado do cadáver, agentes
localizaram um cachimbo próprio para uso de crack. Segundo a
Polícia Civil, a linha mais provável é de que a morte esteja relacionada com entorpecentes.
Acredita-se que o autor do homicídio seja conhecido do aluno de
filosofia, mas, até agora, não há
suspeitos. Mesmo assim, o delegado-chefe da 2ª DP, Laércio Rosseto,
trabalha com a hipótese de que o
assassino seja algum morador de

Polícia tem imagens que mostram Jiwago (D) caminhando perto da UnB no sábado pela manhã: corpo encontrado em matagal próximo à Colina
uma das invasões próximas à Colina, região de apartamentos onde moram professores e servidores da UnB. “É o mais forte até
agora, contudo, não descartamos
nada. As investigações estão evoluindo bem”, ressaltou.
Como mostrou ontem o Correio Braziliense, Jiwago sofreu
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agressões dois dias antes de ser
assassinado, no sábado. Na quinta-feira, ele apareceu na aula de
estética, do Departamento de Filosofia, com um olho roxo. A professora Priscila Rufinoni, do Departamento de Filosofia, notou o
sinal da agressão no rosto do estudante. Ela acionou a assistência
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Pregão Eletrônico nº 18/2018

Pregão Eletrônico nº 06/2018

AAgência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Superintendente de
Licitações e Controle de Contratos e Convênios, torna público que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por GRUPO e por ITENS, do
tipo MENOR PREÇO, com regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO
DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO À SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, conforme especificações do Edital e
seus anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do dia 10/07/2018, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios
www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

O Diretor do Departamento de Gestão Interna, no uso de suas atribuições,
considerando a oportunidade e conveniência administrativa RESOLVE revogar
o Pregão Eletrônico 06/2018- MI que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços técnicos profissionais, envolvendo
as atividades de condução de veículos oficiais, para o atendimento das
necessidades do Ministério da Integração Nacional, em Brasília – DF, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Brasília, 26 de junho de 2018
Reynaldo Aben Athar
Diretor do Departamento de Gestão Interna

social da universidade, e o núcleo
sabia do episódio.“Eu perguntei
o que tinha acontecido, e ele disse que tinha brigado, mas não
disse com quem. Era visível o que
havia ocorrido”, contou. Os investigadores tentam agora identificar o agressor. “Pode ser que
quem tenha feito isso com ele seja a mesma pessoa que o matou.
Não descartamos nenhuma hipótese. Tudo está sendo cogitado”, reforçou Laércio.
Jiwago vivia em situação de
rua havia pelo menos dois anos.
Ao longo desse período, ele foi diversas vezes levado a órgãos assistenciais e de saúde do GDF. O
Correio procurou as unidades
em que ele recebeu atendimento,
mas a Secretaria de Saúde informou que não pode fornecer informações de pacientes, principalmente os que envolvem vítimas de crimes ou investigação
policial. O HUB também reforçou que as informações sobre
pessoas que recebem atendimento são sigilosas.

Assistência
Jiwago era atendido por dois
psicólogos da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) da
UnB. Os medicamentos de uso
controlado que ele tomava eram
obtidos no Hospital Universitário
de Brasília (HUB) e ministrados
na DDS. Até maio, ele tomou todos os remédios.
Desde que ingressou na universidade, há nove anos, o estudante passou a fazer parte do
Programa de Assistência Estudantil. Em nota, a instituição detalhou que ele recebeu auxíliomoradia, auxílio-socioeconômico e possibilidade de refeições
gratuitas no Restaurante Universitário. Em fevereiro, Jiwago deixou de receber suporte financeiro e restou o acesso ao RU. Segundo a UnB, “recentemente, devido às condições sociais e de
saúde de Jiwago, a DDS recomendou que ele fosse recebido pela
emergência do HUB. O hospital
estava a postos para acolhê-lo.”
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SHIRLEY JOSEFA DA SILVA PALMEIRA
Gerência de Centro de Serviços Compartilhados Brasília - CSB.A

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Superintendente
de Licitações e Controle de Contratos e Convênios, torna público que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, do tipo MENOR
PREÇO, com regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de suportes de teto para televisores de
60 polegadas, suportes de teto para televisores de 75 polegadas, kits de mouse
e teclado sem fio e caixa de som para realização de videoconferências, conforme
especificações do Edital e seus anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do
dia 02/07/2018, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser
retirado nos sítios www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br..
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
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Pregão Eletrônico nº PE CSB.A.00013.2018
1. PE.CSB.A.00013.2018. 2. FURNAS torna público que realizará Pregão
Eletrônico para prestação de serviços de corte de vegetação em vãos
nas faixas de servidão, limpeza de área de torre e estradas de acesso ao
longo das linhas de transmissão, conforme segue: Grupo 1 - Itumbiara Bandeirantes; Corumbá - Itumbiara; Porto Colômbia - Itumbiara; Itumbiara São Simão, 345 KV e 500 KV; Grupo 2 - Manso - Nobres , nos Estados de
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito Federal, no âmbito
de atuação da Gerência de Centro de Serviços Compartilhados Brasília –
CSB.A. 3. O edital poderá ser consultado e obtido no sítio do COMPRASNET
(www.comprasgovernamentais.gov.br) UASG nº 926130 que também poderá
ser acessado pelo endereço: http://www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/
Editais/Pregão Eletrônico”. 4. As propostas deverão ser apresentadas até as
10h00min do dia 09/07/2018, no mesmo endereço acima.

Pregão Eletrônico nº 05/2018

CNPJ/MF Nº 34.020.354/0001-10 - NIRE nº 53.3.0000495-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Maio de 2018
Data, Hora e Local: Realizada em 24 de maio de 2018, às 14h30, na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito
Federal, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Salas 201, 301, 401, 501, 601 - Parte A, 701, 801,
901, 1001, 1201, 1401 - Parte A, 1501, 1601 - Parte A e 1º Subsolo, CEP 70701-050. 2. Convocação: Dispensada a
publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da
totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Presenças:
Presente a totalidade dos Acionistas, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
4. Mesa: Presidente: Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas; Secretária: Polliana Blans Libório. 5. Ordem do Dia: Aprovar
a eleição de membro do Conselho de Administração. 6. Deliberações: Constatada a presença dos Diretores da
Companhia, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os
Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da
Lei 6.404/76 e, deliberaram: I - Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. Aprovar a eleição (i) do Sr. Nelson Antônio
de Souza, brasileiro, casado, economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 342.435 SSP/PI, inscrito no
CPF/MF sob o nº 153.095.253-00, residente e domiciliado na cidade de Brasília, no estado do Distrito Federal, com
endereço comercial no SBS Qd. 4 Lt. 3/4 Ed. Matriz I, 21º Andar, CEP 70.070-140, na cidade de Brasília, Distrito
Federal, ao cargo de membro do Conselho de Administração, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até
31 de março de 2019, em substituição e complementação ao mandato em curso do Sr. Gilberto Magalhães Occhi.
Os Acionistas agradecem ao Sr.Gilberto Magalhães Occhi pelos serviços prestados durante seu mandato.Os Acionistas
tomaram conhecimento de que o membro do Conselho de Administração ora eleito preenche as condições previstas na
Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis.O referido Conselheiro declara,
sob as penas da lei, não estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato;ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no § 1º do artigo 147 da
Lei nº 6.404/76 cumulado com seu artigo 162. Ainda, o Conselheiro ora eleito será empossado em seu cargo após o
cumprimento das formalidades legais, sendo certo que à mesma foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados
na referida Resolução CNSP nº 330/15, bem como das demais disposições legais aplicáveis. 6.2. Autorizar a Diretoria a
praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelos Acionistas, que constituem o
quórum necessário para a aprovação das deliberações. Brasília, 24 de maio de 2018. Mesa: Gabriela Susana Ortiz de
Rozas, Presidente da Mesa; Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa. Acionistas: Caixa Seguros Participações
Securitárias Ltda. - Gabriela Susana Ortiz de Rozas, Diretora. Caixa Vida e Previdência S.A. - Gabriela Susana Ortiz
de Rozas, Diretora Presidente; Caixa Vida e Previdência S.A. - Rosana Techima Salsano, Diretora. Protocolo JCDF
nº 181926539, de 14.06.2018. Registro JCDF nº 1076935, de 19.06.2018. Saulo Izidorio Vieira, Secretário-Geral.

