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O renascimento
do buriti
Estava passando em frente ao Palácio
do Buriti quando levei um susto, um susto bom. A palmácea buriti, plantada bem
no centro da praça do Executivo local,
atingida por um ato de vandalismo, não
tinha mais os cabos de aço de sustentação. Liguei para a Novacap e me informaram que um técnico examinou a palmeira e chegou à conclusão de que a
saúde da planta melhorou bastante e ela
não precisava mais de apoio externo para se manter ereta.
Em maio de 1992, como protesto, um
homem desvairado atacou a machada-

das o buriti. Os técnicos avaliaram a situação e deram o veredito fulminante:
ele vai morrer. O governador fez pressão.
Afinal, o buriti sentenciado de morte é
tombado como Patrimônio Histórico do
DF. Quem chefiava a Novacap era o doutor Osanan, figura notável, que espalhou
jardins pela cidade parque.
Diversos doutores foram consultados, mas ninguém teve coragem de dar
solução a caso tão delicado. Imaginem
se eles tentassem alguma coisa e o buriti
tombasse em queda fulminante? Desesperado, Osanan pediu ajuda ao doutor
Guarany Cabral de Lavor, engenheiro
agrônomo, nascido em Itapipoca, no interior do Ceará, região dos Urubu Kaapor, os índios mais bravos do Brasil.
Com ele não havia meias-palavras, para qualquer situação a resposta era: posi-

tivo ou negativo. Devia ser descendente
dos Urubu Kaapor, pois ia direto ao assunto e topava qualquer parada. Era chefe da seção de Podas e Erradicação de Árvores, mas ganhou dos colegas o apelido
de Pai das Árvores, pois defendia as plantas com carinho, desvelo e bravura.
No jeito matreiro de sertanejo, respondeu, com uma ponta de ironia:“Olha chefe, não tenho todos os diplomas desses
doutores, mas, se quiser posso tentar uma
solução sertaneja: bosta de vaca com um
emplastro de barro”. E, assim, foi feito. E,
assim, o buriti foi salvo. Onde quer que estejam os doutores Osanan e Guarany devem estar muito satisfeitos com a vitória
espetacular em caso tão difícil.
O doutor Guarany era uma espécie de
São Francisco Bravo, só lhe faltava pousar um passarinho no ombro. A bondade

não pode ser boazinha; precisa ser altiva,
ativa e guerreira para impor-se neste
mundo cão.
No sítio onde morava, próximo a Cristalina, sempre havia banana e mamão;
não se destinava a seu consumo; era para os canarinhos, os sanhaços, os sabiás,
as coleirinhas, os papa-capins e os pássaros pretos do comedouro instalado na
varanda da casa. Percorreu o Brasil inteiro como topógrafo e chegou a alguns lugares pela primeira vez, como se fosse
um bandeirante.
Ele morreu em 2015, com 100 anos, e
não aparentava ser um velhinho frágil
sugerido pela idade. Antes de adoecer,
sua voz ainda atroava para defender bichos e plantas. Certa vez, os netos acuaram uma cobra no quintal do sítio e, ao
perceber, o nosso morubixaba soltou um

NEGÓCIO / Donos de outros 10 imóveis do ramo na capital, novos proprietários do

berro: “Alto lá, deixa eu ver que tipo de
cobra é essa”. Ao examinar o réptil, ele
sentenciou: “Não vão matar cobra nenhuma, seus bestalhões. Elas são predadoras de ratos. Depois, a área vai ficar infestada de roedores”.
Nos tempos em que dirigia, parava o
carro nas estradas para apagar incêndios
no cerrado.
Era uma pessoa extraordinária, não
porque fosse perfeito, mas porque tinha
grandeza de alma. Para um São Francisco sertanejo só lhe faltava um passarinho pousar no ombro. E, de fato, não lhe
faltou. Certo dia, um sabiá voou do comedouro e aterrissou, elegantemente,
em seu braço. Como é que sei disso tudo?
Elementar, o doutor Guarany foi meu
inesquecível sogro.

» ACIDENTE

edifício anunciam revitalização daquela que foi a mais luxuosa hospedaria da cidade

TRIATLETA MORRE

HotelNacionalseráreformado

A triatleta brasiliense e servidora da Secretaria de Educação
do estado de Tocantins Ludimila Barbosa Oliveira, 40 anos, morreu na manhã de ontem. Ela estava internada desde domingo,
quando sofreu um acidente de lancha durante uma competição
no Lago de Palmas. Ludimila competia na 6ª etapa do circuito estadual de Maratona Aquática de Tocantins. Chovia e ventava bastante. Alguns atletas pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros para
sair da água. Os militares acompanhavam a prova com lanchas.
Ao manobrarem, a hélice da embarcação dos bombeiros atingiu a
atleta brasiliense, que teve que amputar um dos pés e ficou internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
do Hospital Geral de Palmas. A vítima trabalhava desde 2005 na
educação municipal e deixa dois filhos, um menino de 12 e uma
menina de 5 anos.

» ALEXANDRE DE PAULA
» AUGUSTO FERNANDES

Minervino Junior/CB/D.A Press
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A

r r e m a t a d o por R$ 93
milhões, o Hotel Nacional de Brasília, um dos
símbolos da arquitetura
e da história da capital, será reformado e modernizado, mas sem
perder as características principais. É isso que garante a Incorp,
empresa de incorporação e imobiliária que comprou o prédio.
“Ele será adaptado de maneira
moderna, mas sem alterar a arquitetura”, assegura o advogado
da companhia, Saulo Mesquita.
A Incorp representa dois grupos responsáveis pelo comando
de 10 hotéis na capital, o Fenícia e
a construtora Luner (dona do
Quality Hotel). “Como são dois
grupos com experiência na área,
queremos fazer com que o Hotel
Nacional volte a ser o ícone que
merece”, diz Mesquita.
O advogado explica que o processo de arrematação precisa passar por algumas etapas antes de a
propriedade ser integrada ao grupo. “Temos de esperar os prazos
recursais e a emissão de uma carta
de arrematação antes de fazer
qualquer coisa em relação ao prédio”, esclarece. Depois, o setor de
engenharia do grupo fará o projeto de reforma. “Vamos manter a
fachada e o interior. Toda a estrutura será modernizada, porque o
local está em estado de decadên-

Prédio foi vendido em leilão: má gestão levou à concordata, em 1991
cia”, ressalta o advogado. Ele prevê
de um ano a um ano e meio para a
conclusão da reforma.
O Hotel Nacional foi a leilão
três vezes neste ano, por meio do
site Mega Leilões. Na primeira
tentativa, em 29 de outubro, o lance inicial era de R$ 185 milhões.
Após duas semanas sem propostas, o preço mínimo para arrematar o hotel baixou para R$ 130 milhões, em 12 de novembro. Ele
continuou sem receber nenhum
lance. Em 27 de novembro, o valor
de caiu para R$ 93 milhões.
Antes de o certame ser encerrado, a Incorp I Empreendimentos
Imobiliários Ltda., com sede em

Brasília, fez a oferta de R$ 93 milhões. Ela se comprometeu em
pagar o valor de forma parcelada,
que deve ser quitado por completo em junho de 2021.

Tombamento
O Hotel Nacional não é tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), apesar de estar inserido
no conjunto urbanístico de Brasília — este, por sua vez, tombado
como patrimônio nacional e distrital. O novo dono da edificação
teria a liberdade de, por exemplo,
demolir a estrutura, desde que

respeitasse a volumetria dos edifícios. A Incorp garante que isso não
será feito. O Iphan pode ajudar
nos estudos para a reforma. “O
Iphan se coloca à disposição para
orientar e contribuir na qualificação de qualquer projeto de intervenção do prédio, ressaltando que
se deve sempre cumprir as regras
de tombamento”, informou o instituto, por meio de nota.
A arquiteta e urbanista Emília
Stenzel alerta que qualquer intervenção no Hotel Nacional requer
cuidados. “Tanto do ponto de visto econômico quanto cultural, é
um dos prédios mais marcantes
da história de Brasília, mesmo que
não esteja formalmente tombado.
É um ícone da arquitetura moderna brasiliense”, comentou.
A reportagem tentou entrar em
contato com os atuais donos do
Hotel Nacional, mas nenhum
concedeu entrevista. A notícia do
leilão preocupa os funcionários
do estabelecimento. “Não sabemos se quem vai entrar dará continuidade ao que é feito atualmente. Tenho medo de que mude
tudo. Estamos apreensivos”, disse
um funcionário do prédio, que
não quis se identificar. Há oito
anos trabalhando no hotel, ele teme a perda do emprego. “Venho
de Sobradinho todos os dias. São
mais de 40 quilômetros. É aqui
que ganho a vida e consigo o sustento para a mulher e meus quatro filhos. Se me tirarem isso, não
sei o que fazer”, contou.

VIOLÊNCIA

Idoso morre por causa de agressões em assalto
» SARAH PERES
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Vítima de um assalto, um homem de 80 anos morreu após 12
dias de internação, em decorrência das agressões sofridas no crime. O roubo aconteceu na noite
de 22 de novembro, na casa da
vítima, em Sobradinho II. Desde
então, nenhum dos três ladrões
foi identificado ou preso. Altair
Pereira da Silva morreu no Hospital de Base, ontem de manhã.

Os criminosos entraram na residência do casal armados com
um revólver, uma barra de ferro e
uma faca. Em meio ao assalto, Altair recebeu golpes na cabeça e na
mão esquerda.
O grupo levou R$ 44 mil em dinheiro, televisores e computadores. Depois de reunirem os itens,
os bandidos tentaram fugir com
um veículo dos idosos. Contudo,
como o carro não funcionou, eles
partiram em um carro próprio.
Filho da vítima, Rogério Pereira

da Silva, 36 anos, testemunhou o
roubo e agonia do pai. “Desde o
assalto, ele foi para o hospital. No
Base, piorou e teve uma infecção.
Infelizmente, não resistiu”, lamentou. Ele também cobrou uma explicação da polícia quanto ao caso.

Pioneiro
Altair era pioneiro em Sobradinho. “Ele veio de Paracatu (MG)
e estava em Brasília havia mais de
50 anos. Era formado em conta-

bilidade”, contou o filho. O corpo
do idoso será velado às 11h de
hoje, na capela 3 do Cemitério de
Sobradinho.
O crime foi registrado na 13ª
Delegacia de Polícia (Sobradinho) como tentativa de latrocínio e roubo a residência. Com a
morte de Altair, o caso está sendo tratado como latrocínio. A
35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) está à frente das investigações. Ninguém da unidade
deu entrevista.

EDITAL N. 158/2018
Projeto de Cooperação Técnica Internacional “Fortalecimento
Institucional e Desenvolvimento do Setor Água na Esfera do
Ministério da Integração Nacional: Infraestrutura Hídrica (Água),
Irrigação e Defesa Civil – PCT MI-IICA Interáguas (PCT BRA/
IICA/13/001)”

» CARGA PESADA

CARRETA TOMBA NA EPNB
Uma carreta com quase 50 toneladas de algodão tombou na
Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), na tarde de ontem.
Parte da carga atingiu um ciclista. Com dores nas costelas, ele foi
transportado para o Hospital de Base. O motorista não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 16h30. A carreta, de
nove eixos, saía do viaduto próximo ao Núcleo Bandeirante e seguia em direção à faixa da direita da via, sentido Epia. Ao tentar
endireitar o veículo na pista, a carga da carreta deslocou-se para
o lado direito, causando o problema.
» LATROCÍNIO

JOVEM É APREENDIDO

Agentes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) apreenderam
um adolescente de 16 anos acusado de roubar e matar uma
mulher de 40 anos, no Itapoã. O latrocínio aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando a vítima, Aparecida Pereira
da Silva, foi abordada por três suspeitos. Outras duas pessoas
investigadas por participar do crime estão foragidas. De acordo
com a investigação, Aparecida estava próxima a um bar, com
um amigo, quando os suspeitos a abordaram. Um deles estava
armado e atirou contra a vítima. Os acusados ainda levaram
carteira, celular e outros objetos da mulher. Testemunhas não
souberam informar se ela reagiu. Aparecida ainda foi encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá, porém, não resistiu aos
ferimentos e morreu na unidade de saúde. Segundo o delegado
à frente do caso, Érico Vinicius Mendes, o adolescente confessou que realizou os disparos. “Identificamos um adulto acusado
de participar do esquema, mas ele ainda não foi preso. O outro
suspeito também está foragido”, contou o investigador. Ainda
segundo o delegado, para cometer o crime, o adolescente usou
uma arma de fabricação caseira, calibre .22. Os policiais o encontraram na casa da mãe, com o celular da vítima. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).
» JORNALISMO

NOTÍCIAS PELO WHATSAPP
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 33/2018
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, do tipo MENOR
PREÇO, com regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto
é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO AO GEOPROCESSAMENTO COMPREENDENDO ATIVIDADES DE
OPERAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO AMBIENTE DE
GEOPROCESSAMENTO, AS QUAIS SE DESTINAM AO ARMAZENAMENTO,
À RECUPERAÇÃO, AO PROCESSAMENTO E À DISPONIBILIDADE
DE DADOS GEORREFERENCIADOS QUE ATENDAM AO INTERESSE
INSTITUCIONAL DA ANEEL, conforme especificações do Edital e seus
anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do dia 17/12/2018, 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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Código TR/PF/IICA-9570
O Ministério da Integração Nacional, por meio do PCT BRA/IICA/13/001, torna
público processo seletivo simplificado para o posto abaixo especificado:
Consultor Técnico Especialista em Avaliação
Objeto: realizar o levantamento, análise e avaliação das ações desenvolvidas
no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica Internacional denominado
“Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento do Setor Água na Esfera do
Ministério da Integração Nacional: Infraestrutura Hídrica (Água), Irrigação e Defesa
Civil – PCT MI-IICA Interáguas (PCT BRA/IICA/13/001)”. Formação: Profissional de
nível superior, há pelo menos 10 (dez) anos, nas áreas de Ciências Biológicas e/ou
Florestais e/ou Agrárias ou áreas afins. Experiência profissional: Atuação mínima
de 10 (dez) anos na elaboração e/ou coordenação de projetos nas áreas irrigação,
agronegócio, políticas públicas e/ou recursos hídricos. Vigência Contratual: 03
(três) meses.
Outras informações: para participar da seleção, os candidatos deverão se
cadastrar no processo, impreterivelmente, até às 18h00 do dia 9 de dezembro
de 2018. A íntegra do edital e o resultado da seleção – após o processo seletivo –
poderão ser visualizados na página do IICA - Representação Brasil, disponível em
http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 5.151, de 22/7/2004, e Portaria MRE nº 8, de 4/1/2017.

PMDF/Divulgação

Quer ficar bem informado, em tempo
real, ao alcance de um toque na tela do
celular? É simples. O Correio criou um canal de divulgação das principais notícias
de forma rápida e fácil. Para fazer parte
desse grupo, basta adicionar o número
(61) 9 9115-6085 aos contatos e enviar
uma mensagem dizendo “olá”. Assim, os (61)99115-6085
principais acontecimentos de Brasília, os
temas mais quentes da política, economia, o que acontece no Brasil e no mundo estarão na tela do
celular. Um jeito ágil e cômodo de os leitores ficarem bem informados e compartilhar notícias de qualidade, fugindo das
fake news. Para receber as notícias, você precisa ter o Whatsapp instalado no seu smartphone.

