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São Cosme e
São Damião
Todos os anos, no mês de outubro,
eu atualizo uma célebre crônica de Rubem Braga sobre São Cosme e São Damião. A inspiração veio do dia em que a
minha filha, professora da rede pública
do DF, captou em uma imagem tremida, uma festa em uma cidade da periferia. Como é fácil fazer uma criança feliz. É só juntá-la com outras, distribuir

balinhas, colocar alguma música e deixar que se espalhem no pátio.
Que alegria gratuita! Em um átimo,
transformaram o pátio em um parque de
diversões. Misturavam-se em uma grande algazarra de crianças negras, brancas,
loiras e mulatas. Só depois é que aprendem a discriminar os outros pela cor,
porque são pobres ou não usam um tênis de marca.
A partir da imagem do celular em face
da onda de violência contra os brasileirinhos, resolvi fazer uma oração a São
Cosme e São Damião, os santos protetores das crianças.
“São Cosme e São Damião, em primeiro lugar, protegei os meninos e as

meninas dos que só querem dispensar
atenção a eles no Dia das Crianças e viver com boa consciência no restante do
ano, pois é sabido que precisam de cuidados todos os dias.
Protegei as crianças das violências
que sofrem nas escolas e no seu entorno. Protegei as crianças que reviram os detritos nos lixões e da Estrutural e da Ceilândia, disputando comida com os urubus, mas também os
meninos dos bairros ricos, pois o dinheiro não compra tudo. Protegei os
meninos pobres e os meninos ricos
do lixo comercial, industrial, tecnológico e virtual.
Ó São Cosme e São Damião, protegei

as crianças do tráfico de drogas e do tráfico de asneiras da internet. Protegei as
que não têm brinquedos e as que ganharam brinquedos importados e que brincam sozinhos sem precisar de crianças.
Protegei as crianças dos pais separados e
as dos pais que não se separam, mas dizem e fazem coisas piores do que as dos
pais separados.
Protegei os meninos e as meninas da
gripe suína, da febre amarela, da dengue,
da catapora, da zika, do funk carioca, do
sertanejo universitário e do Big Brother
Brasil. Velai pelos mirradinhos que não
têm nada para comer e pelos que, tendo
demais, ficam obesos.
Ó São Cosme, ó São Damião, livrai

DIA DAS CRIANÇAS

as crianças das reformas de ensino
concebidas pelo Alexandre Frota. Protegei da competência da publicidade,
que induz algumas a roubarem tênis
de marca das outras. Iluminai a cabecinha delas para que percebam que tênis é um sapato de borracha que produz muito chulé.
Protegei os meninos e as meninas
dos pais covardes, que bebem e ficam
valentes. Velai pelos que são órfãos de
fato ou são órfãos de pais vivos. Velai pelos presidentes que odeiam a democracia. Protegei os filhos dos pobres e os filhos dos pobres de espírito. Ó São Cosme, ó São Damião, protegei os meninos
de Brasília e do Brasil”.

Camila de Magalhães/FAC/D.A Press

Comércio em alta
Empresários projetam crescimento nas vendas para a data comemorativa em relação
ao ano passado. Já os consumidores estão mais cautelosos e pretendem gastar menos
Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

» WALDER GALVÃO

ESPECIAL PARA O CORREIO

O

Dia das Crianças promete aquecer o comércio na
capital. Nos centros comerciais da cidade, como shoppings e lojas de rua, já é
possível perceber a movimentação maior de pessoas nos estabelecimentos que vendem artigos
infantis. Os brinquedos são os
preferidos dos brasilienses e um
levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) mostra
que as vendas devem crescer
8,51% em 2018, comparado ao
ano passado. Para os trabalhadores, a pesquisa também trouxe
boas notícias: a contratação de
temporários subiu 2,23% em relação ao ano passado.
Mesmo com a expectativa positiva por parte dos empresários,
a intenção de compra diminuiu
entre os consumidores, caindo
1,5% em relação a 2017 — terceiro
ano de retração consecutivo. Para
o vice-presidente da entidade,
Edson de Castro, isso ocorre por
causa do ano eleitoral. “Muitas
pessoas sabem que vão perder os
empregos com o novo governo.
Outros, preferem pisar no freio e
reduzir os gastos”, destaca.
Edson ressalta que, mesmo
com a redução da intenção de
compra, o segundo semestre de
2018 será positivo para o comércio. De acordo com ele, a greve
dos caminhoneiros e a Copa do
Mundo impactaram diretamente
nas vendas do Distrito Federal e

Patrícia Fagundes Bessa procura o presente para o filho, Pedro, de 3 anos
do país. “Nossa expectativa é de
que o comércio cresça ainda mais
até o fim do ano. Quando o Dia
das Crianças demonstra saldo
positivo, o Black Friday e o Natal
sempre seguem na mesma linha.”
O servente Vanderson Menezes, 29 anos, reclama que o valor
dos brinquedos está mais alto em
comparação ao ano passado.“Tenho uma filha de oito anos e vim
ao shopping para tentar encontrar o que ela queria, uma boneca. Cheguei à loja e vi que ela custava R$ 150”, disse.
A gerente de uma loja de brinquedos no Conjunto Nacional,
Cláudia Nóbrega, afirma que o
estabelecimento decidiu investir
no estoque, trazendo itens exclusivos e produtos em valor
mais acessível. De acordo com
ela, a movimentação aumentou
esta semana e deve crescer mais
até sexta-feira. “Mesmo em tempos difíceis, o mercado de brinquedos brasileiro é resiliente.”

8,51%
De expectativa de aumento
de vendas em 2018

Mais vendidos
ApesquisadaFecomérciomostra que os brinquedos somam
82% das escolhas de presentes
para as crianças no Distrito Federal. O restante se resume a vestuário, acessórios e calçados. No entanto, Edson, vice-presidente da

entidade, ressalta que a venda de
chocolates cresceu este ano.
“Mesmo que a criançada prefira
os brinquedos, os doces se tornaram uma saída barata para os
pais”, comenta.
O preço médio dos presentes
que consumidor pretende comprar também caiu. Este ano, os
brasilienses devem gastar, em média, R$ 162,18. No ano passado, esse valor era de R$ 176,52. A funcionária pública Patrícia Fagundes de
Bessa, 35, comprará para o filho de
3 anos, Pedro, uma bicicleta do
Homem Aranha, um dos personagens preferidos do filho. “Minha
maior dificuldade está sendo encontrar o produto em lojas físicas.
Eu vi na internet, mas ainda continuo na procura”, diz. Ela pretende
gastar até R$ 300 no item.

Perfil
O levantamento da Fecomércio ainda mostra que 56% dos
consumidores brasilienses são
mulheres com idades entre 25 a
45 anos. A renda delas varia de
R$ 954 a R$ 2.811 e mais de 60%
não moram no Plano Piloto. Além
disso, nem os todos os entrevistados são, necessariamente, pais
dos presenteados. Esse é o caso
da estudante Pamela Bandeira,
20, que comprou presentes para
os irmãos e o afilhado. “Esse é
meu primeiro ano como estagiária e estou mais empolgada nas
compras”, conta. “Comprei uma
boneca e uma piscina de bolinha. Não sabia muito bem o que
dar, mas acho que eles vão gostar”, completa.

» SEMANA DA PESSOA IDOSA

MOMENTODEVALORIZAÇÃO

A Semana da Pessoa Idosa 2018 dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal terminou com um grande baile na última
sexta. Cerca de mil alunos da terceira idade de seis regiões se encontraram na unidade de Samambaia. O evento integrou pessoas de Ceilândia, Estrutural, Riacho Fundo 1, São Sebastião, Sobradinho e da
própria Samambaia. Um dos mais animados era Geraldo Graciano
de Oliveira. “Estou com 76 anos, mas me sentindo com 25. É tão bom
ver todo mundo se divertindo. Enquanto eu tiver tendo força, vou a
todos os bailes.” Outro objetivo da semana foi conscientizar crianças,
jovens e adultos que frequentam as unidades esportivas sobre a importância de respeitar e acolher bem os idosos com quem convivem.
Para isso, foram desenvolvidas ações de sensibilização e integração.
A programação do evento também incluiu oficinas de artesanato,
apresentações culturais, bate-papos sobre temas como família e
bem-estar, além de serviços de beleza e cuidados com a saúde. A iniciativa foi uma realização da Fundação Assis Chateaubriand em parceria com a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF, e contou
com o apoio de várias empresas e instituições locais.
» TRÂNSITO

MORTE EM CEILÂNDIA
Um acidente de trânsito deixou duas vítimas na madrugada de ontem, em Ceilândia. O motorista que dirigia um Renault Megane perdeu o controle da direção e atingiu um poste. A passageira não resistiu
aos ferimentos e morreu no local, já o homem foi levado inconsciente
e em estado grave para o hospital. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são Lucas da Conceição dos Santos e Amanda Matos Nery. O acidente aconteceu na QNO 9, próximo à Vila Olímpica da cidade.
» TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL

CAMINHÃO TOMBA

Um caminhão que transportava 20 mil litros de gasolina e 10 mil
de óleo diesel tombou no fim da manhã de segunda-feira na Estrada
Parque Vicente Pires (EPVP), fechando um dos acessos a Águas Claras e causando congestionamento. O motorista do caminhão, Marcos Jorge Silva, 32 anos, foi levado ao Hospital de Base com suspeita
de luxação no braço direito. Um vazamento da carga precisou ser
controlado pelos bombeiros e o combustível restante foi passado
para um veículo de reserva.
» CARTEIRA PERDIDA

Obituário
Envie uma foto e um texto de no máximo três linhas sobre o seu ente querido para: SIG, Quadra 2, Lote 340, Setor Gráfico. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br
Sepultamentos realizados em
Cemitério Campo Da Esperança

Celina Pereira Martins, 87 anos
Elizabete Vieira Oliveira, 61 anos
Felipe de Sousa Braz, 29 anos
José Alves de Paiva, 80 anos
José Heraclito Gomes, 66 anos
Manuel Franco, 87 anos
Pedro Paulo Rodrigues, 23 anos
Pedro Queiroz de Oliveira, 86 anos
Reinaldo Eyng, 67 anos

Zuleide Leal de Souza, 70 anos

Cemitério de Taguatinga

Alex da Cruz Venancio, 30 anos
Alice Alves de Lima, 91 anos
Antonio Pena Maia, 66 anos
Francisco de Souza Oliveira, 68 anos
Francisco R. de Macêdo, 83 anos
Maria Aparecida Faria, 64 anos
Maria das Gracas de S. Silva, 68 anos

Maria Joana da Silva, 90 anos
Maria José de Oliveira Gomes, 63 anos
Rosenir Luiz Pinho, 46 anos
Terezinha Leanda Gomes, 82 anos
Valdivia Rodrigues Pereira, 57 anos
Valmiro Alves da Silva, 89 anos

Cemitério do Gama

Maria do Socorro Ribeiro, 48 anos
Raylton Silva, 80 anos

Cemitério de Planaltina

GOVERNO
FEDERAL

Antonio Alves de Oliveira, 63 anos
José Carlos B. dos Santos, 32 anos
Ornelina Alvelina da Silva, 74 anos
Raimundo Teixeira da Silva, 71 anos

Cemitério de Brazlândia
Ana Franca B. de Souza, 84 anos

Cemitério de Sobradinho
Anderson Ferreira, 83 anos
Geralda Martins de Melo, 85 anos
Isabel Cecilia da Silva, 84 anos
Maria de Lourdes I. Pereira, 87 anos

Jardim Metropolitano
Maurilio Alonso da Silva, 55 anos
Manoel Elias Soares, 62 anos
Newton de Mattos Macedo, 90 anos
Tiago Barbosa de Abreu, 81 anos

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

AVISO DE ADIAMENTO DE PRAZO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 18/2018

GOVERNO
FEDERAL

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 ITEM, 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 23/10/2018, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios
www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Objeto: Aquisição de material permanente - eletrodomésticos - para atender
às necessidades das áreas atualmente ocupadas pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

ANGELINA SOUZA LEONEZ
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Edital Disponível: a partir de 09/10/2018, de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 7º andar, Sala 704, Brasília – DF.
Sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mctic.gov.br.
Abertura das Propostas: 23/10/2018, às 09:00h.

HOMEM DEVOLVE R$ 4 MIL
Walter Hudson, 47 anos, estava em uma agência bancária tentando conseguir um empréstimo quando achou uma carteira com
cerca de R$ 4 mil. Mesmo com o empréstimo negado, ele procurou
o dono do dinheiro e devolveu tudo. Walter é motorista, mas está
desempregado e precisava do auxílio bancário para pagar contas. A
PM se sensibilizou com o caso e fez uma vaquinha para presenteálo com R$ 900 reais.
» AGÊNCIA BANCÁRIA

SUSPEITA DE BOMBA
A Polícia Militar do Distrito Federal acionou, na manhã de ontem, a Operação Petardo após receber denúncia de suspeita de
bomba dentro de uma agência do Banco do Brasil em São Sebastião, próximo à 30ª Delegacia de Polícia (DP). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) esteve no local e, depois de cerca de
duas horas, o artefato foi detonado com segurança pela PM, que não
confirmou se tratar de uma bomba, mas afirmou ter características
de um explosivo. A Polícia Civil vai investigar a natureza do objeto.
» VIOLÊNCIA

ASSASSINADO A FACADAS
Um idoso de 77 anos foi assassinado no Recanto das Emas no último fim de semana. Raimundo Monteiro estava em casa quando
seu vizinho, com quem tinha brigado recentemente, entrou armado
com uma faca e o matou. O crime aconteceu no sábado, mas só no
domingo testemunhas viram o corpo do senhor na casa destrancada e chamaram a polícia. Segundo investigações, a motivação do
crime foi uma discussão boba, agravada pelo problema com álcool
do suspeito. A 27ª DP (Recanto das Emas) investiga o caso.
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