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As coisas
mais belas
A pandemia do coronavírus estabeleceu uma cultura do confinamento e deixou a muitos em casa mais tempo. Então, uma boa alternativa foi entregar-se à
leitura de livros. Uma das leituras que me
marcaram durante esse período foi a de
As coisas mais belas do mundo, de Valter
Hugo Mãe (Biblioteca Azul). Hugo é um
dos mais importantes escritores de língua portuguesa vivo.
Ele tem o dom de dizer as palavras es-

senciais para cada momento. Costuma
repetir que é desajeitado para escrever
narrativas dirigidas às crianças. Bem, ele
pode ser desajeitado no sentido gauche
de Carlos Drummond de Andrade ou excêntrico de Clarice Lispector.
Mas, esse traço não o desqualifica; pelo contrário, o eleva em humanidade. É o
que vemos em As coisas mais belas do
mundo, livrinho escrito para crianças,
mas, como ocorre com toda obra literária de qualidade, rico em encanto e sabedoria para pessoas de qualquer idade.
O próprio Valter registra em uma nota
que a narrativa evoca e celebra a sua relação com o avô materno, Antônio Alves.
Sempre lhe pedia que explicasse as coisas

mais complexas: “Eu soube sempre que
meu mundo era afetivo. Quer dizer, o que
eu sabia era sobretudo gostar de alguém.
Era o que o meu avô valorizava em mim, o
empenho colocado em gostar de alguém.
Toda a sabedoria devia resultar na pura
capacidade de amar e cuidar de alguém”.
Na ficção, o garoto narrador apresenta o avô como um detetive de interiores,
que inspecionava os sentimentos:
“Quando perguntei o porquê, ele respondeu que só assim se fala verdadeiramente da felicidade. Para estudar o coração das pessoas, é preciso um cuidado
cirúrgico”. O avô tinha cuidado para evitar que ele se desiludisse: “Quem se desilude morre por dentro. Dizia: é urgente

viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza”.
No entanto, a questão mais importante que permeia o diálogo entre o garoto e o avô é a beleza. Certo dia, o avô
lhe pergunta: quais são as coisas mais
belas do mundo? E o garoto imagina
muitas possibilidades: dos filhotes de
cão aos gatos, passando pelo verão, o
comportamento dos cristais, os lobos ou
as nuvens vistas do avião: “Pensei que as
mais belas coisas do mundo haveriam
de ser as amarelas e as vermelhas”.
Todavia, o avô desconversa e propõe
outra questão em forma de pergunta:
“Ele sorriu e quis saber se não haviam de
ser a amizade, o amor, a honestidade e a

generosidade, o ser-se-fiel, educado, o
ter-se respeito por cada pessoa. Ponderou se o mais belo do mundo não seria
fazer-se o que se sabe e pode para que a
vida de todos seja melhor”.
Ao fim, percebemos que o interlocutor do garoto é uma espécie de filósofo
disfarçado de avô. É como se um Sócrates
mais afetuoso se reencarnasse para um
diálogo com uma criança: “Explicava que
aprender é mudar de conduta, fazer melhor. Quem sabe melhor e continua a cometer o mesmo erro não aprendeu nada,
apenas acedeu à informação. Ele pensava que dispomos de informação suficiente para termos uma conduta mais cuidada. Elogiava insistentemente o cuidado”.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER / Depois de ficarem sob ameaça do ex da jovem, as duas vítimas foram assassinadas e o criminoso
tentou simular latrocínio. Crime aconteceu no setor Arapoanga, em Planaltina, e é investigado pela Polícia Civil como duplo feminicídio

Mãe e filha assassinadas
Fotos: Arquivo pessoal

» DARCIANNE DIOGO

DF tem 4.043
mortes por covid-19

M

ãe e filha viveram uma
noite de terror antes de
serem assassinadas,
em Planaltina. Maria
Madalena Cordeiro Neto, 60 anos,
e Giane Cristina Alexandre, 36, foram encontradas mortas por volta
das 6h de ontem, dentro de casa,
no setor Arapoanga, pela Polícia
Militar do Distrito Federal, com
marcas de cordas nas mãos. O excompanheiro de Giane, o analista
de sistemas Josimar Benedito Paiva, está preso e responde pelo crime de duplo feminicídio.
Segundo as investigações, o homem obrigou o filho da vítima, de
6 anos, a simular um assalto para
atrapalhar as diligências policiais e
premeditou o crime. O casal teve
um relacionamento durante três
anos e, no fim de setembro, se separou. Inconformado com o rompimento, o acusado foi até a casa
da sogra, na noite de quarta-feira.
Escondido, ele a viu sair de casa
para levar o filho ao posto de saúde
e aproveitou a oportunidade para
entrar no imóvel. “Os dois já não
mantinham contato, porque a vítima havia o bloqueado de todos os
meios de comunicação. Ele bate
no portão e a sogra resiste, proibindo a entrada”, detalha o delegado-chefe da 31ª Delegacia de Polícia,Veluziano de Castro.
Nesse momento, o homem
empurrou Maria para dentro da
casa e ela caiu no chão. O acusado, em seguida, pegou uma corda
do varal e amarrou a vítima, colocando, ainda, uma fita adesiva
sobre a boca dela. Pouco tempo
depois, Giane chegou em casa,

Giane Cristina e Josimar estavam separados desde setembro, mas ele não aceitava o término da relação

Onde pedir ajuda?
Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência —
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
Telefone: 180 (disque-denúncia)
Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)
» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

acompanhada do filho. “Ele cobre a cabeça com uma camiseta
para que a ex-companheira pensasse que se tratava de um assalto. Então, ele também a amarra e
a tenta convencê-la de que o retorno do casal seria a melhor opção, e sai para buscar fotos dos
dois, na tentativa de fazê-la se comover”, ressaltou o delegado.

Noite de terror

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)
» Entrequadra 204/205 Sul — Asa Sul
Telefone: (61) 3207-6172
Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos
Telefone: 100
Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar
Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350

Amarrada, Giane teve a cabeça
coberta com uma fronha. Em depoimento, o acusado alegou que,
quando retornou com as fotos, encontrou a ex-mulher sem os sinais
vitais. Josimar disse que, tomado
pelo desespero, colocou a venda
nos olhos da criança e a obrigou a
ficar no carro. A polícia apurou que

PRESTAR SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n. 13.319.887/0001-27
RAFAEL SOCBAK
Sócio Administrador

tes. No depoimento dele, acabou
confessando”, pontuouVeluziano.
Ainda durante o interrogatório, Josimar afirmou que conheceu Giane há 20 anos, quando se
“apaixonou loucamente”. Após a
separação, o homem chegou a
adicionar várias amigas da vítima
nas redes sociais para saber o paradeiro da ex-companheira e descobrir se ela estava namorando.
“Ele tinha um sentimento de
posse. Em setembro, chegou a
colocar fogo na casa dela. A polícia foi acionada, mas não foi registrado boletim de ocorrência.
Por isso, deixamos, aqui, um apelo para que, quando houver qualquer violência contra a mulher,
que seja denunciada. Assim, podemos evitar crimes bárbaros como este”, orientou o delegado.

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

Ref.: convocação para reunião extraordinária dos sócios cotistas da sociedade PRESTAR SERVIÇOS LTDA., CNPJ sob o n.
13.319.887/0001-27, com Matriz na Rua 3, nº. 271, Qd. 05, Lt. 03/09, Sl. 01, Setor Norte, Cidade de Cristalina, estado de Goiás
- CEP: 75.850.000., doravante “SOCIEDADE”.

(i) Saneamento do vício material junto ao quadro de distribuição de cotas, percentual de participação e valores constantes da
Clausula Quarta – do capital social – do Contrato Social da SOCIEDADE;
(ii) Dissolução Social da SOCIEDADE;
Cristalina, 27 de outubro de 2020.

o acusado ameaçou o menino, dizendo que agrediria a mãe dele caso não obedecesse aos comandos.
“Ele volta e mata a sogra esganada.
Depois, retorna no veículo e entrega ao menino o celular da mãe, falando que, quando o despertador
tocasse, às 5h, era para pedir socorro”, disse o investigador.
A criança ficou das 18h de
quarta-feira até as 5h de quintafeira com os olhos vendados,
dentro do carro, sob ameaças.
Quando o alarme acionou, o menino saiu pela rua chamando por
socorro, inclusive a amigos do
acusado. A Polícia Militar chegou
ao local por volta das 6h.
Josimar foi conduzido à delegacia para ser ouvido. “Não tínhamos dúvidas de que ele era o suspeito. Já havia vestígios suficien-

Obituário

Edital de Convocação - Assembleia Geral extraordinária - PRESTAR SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.319.887/0001-27, Insc. Estadual: _._._-, Rua 3, nº. 271, Qd. 05, Lt. 03/09, Sl. 01,
Setor Norte, Cristalina-GO - CEP: 75.850-000.

Prezado(s) Senhor(es),
Servimo-nos da presente para convoca-lo(s) para a Reunião extraordinária de sócios Cotistas da SOCIEDADE em referência,
a ser realizada (Data e horário) aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09:00 hs.
(nove horas) em primeira convocação e às 10:00 hs. (dez horas) em segunda e última convocação, na (LOCAL) sede social da
matriz, na Rua 3, nº. 271, Qd. 05, Lt. 03/09, Sl. 01, Setor Norte, Cidade de Cristalina, estado de Goiás - CEP: 75.850.000.; ou
em outro local a ser livremente designado apenas pela unanimidade dos sócios, na presença (MESA) do sócio administrador
RAFAEL SOCBAK, CI nº 96409583, expedida pela SSP-PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.711.331-30, em conformidade
com o Contrato Social (Clausula Décima Primeira – da administração e representação da sociedade),representando em
conjunto a totalidade do capital social da SOCIEDADE, cando V(s). As(s). devidamente comunicado(s) (Convocação), para
deliberar sobre as seguintes matérias (Ordem do Dia):

Maria Madalena tentou impedir a
entrada do assassino em casa

A Secretaria de Saúde do Distrito
Federal (SES/DF) confirmou, ontem,
mais 792 casos e 11 mortes em
decorrência da covid-19. Segundo o
último boletim publicado pela pasta, foi
confirmado o total de 237.114
diagnósticos, sendo que 4.043
morreram. Do total de infectados,
225.872 se recuperaram. A letalidade
no Distrito Federal é de 1,8%, enquanto
a taxa de mortalidade é de 121,7 por 100
mil habitantes. A maior letalidade por
faixa etária está no grupo de 80 ou
mais, bem como a maior taxa de
mortalidade. Ceilândia segue como a
região administrativa com mais casos
de infecções, totalizando 27.899
registros. Em segundo lugar no ranking
está o Plano Piloto, com 20.458.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 23/2020
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
POR GRUPO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para
contratação de serviços especializados de comunicação, executados por meio
de postos de trabalho, para desempenho de trabalhos próprios de jornalista,
redator, designer gráfico, gerente de criação, editor de mídia audiovisual e
operador de mídia audiovisual, conforme especificações do Edital e seus
Anexos. A abertura da sessão será às 10h00 do dia 23 de dezembro de 2020, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios
www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br..
DÍDIMO VIEIRA GONÇALVES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios Adjunto

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 25/2020

Pregão Eletrônico nº 27/2020

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Superintendente
Adjunto 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 GLOBAL, cujo objeto
é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS-SOCORROS, POR
MEIO DE BRIGADA DE BOMBEIROS CIVIS, CONTEMPLANDO POSTOS
DE BOMBEIRO CIVIL LÍDER, BOMBEIRO CIVIL DIURNO, BOMBEIRO
CIVIL NOTURNO E BOMBEIRO CIVIL NOTURNO FOLGUISTA E O
FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES,
PRORROGÁVEIS POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, conforme especificações
do Edital e seus anexos. A abertura da sessão será às 15h00, do dia 23/12/2020,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos
sítios www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br..

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, do tipo MENOR PREÇO, sob
o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE AMBIENTE DE CONTINGÊNCIA DE BACKUP
(RÉPLICA DE BACKUP), COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS (HARDWARES)
E SOFTWARES, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO
(INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO), GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADOS, conforme as especificações do Edital e seus
Anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do dia 23/12/2020, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios
www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

DÍDIMO VIEIRA GONÇALVES
Superintendente Adjunto de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

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

Sepultamentos realizados em 10 de dezembro de 2020
Campo da Esperança
Beldes Silvanira Lopes, 42 anos
Benita Teixeira de Carvalho, 95 anos
Dianina Marco Vich, 80 anos
Francisco de Assis Lima, 76 anos
Irene Maria da Silva, 71 anos
Jose de Fatima Evangelista Holanda,
67 anos
Jose Lopo Montalvao, 73 anos
Jose Raimundo Soares de Andrade,
47 anos
Lianderson Cardoso Silva Alves,
36 anos
Lucinda Cesar Ribeiro, 88 anos
Maria Cesaria da Silva, 67 anos
Marina Alves Soares da Silva,
57 anos
Mikhael Georges Hanna, 92 anos
Oswaldo Goncalves da Cunha Filho,
79 anos
Teresinha Leal Aguiar, 93 anos
Therezinha Soares Xavier, 80 anos
Taguatinga
Abraao de Castro, 76 anos
Amanda Karolina Fernandes dos
Santos, 22 anos
Andre Dias de Oliveira, 43 anos
Antonia Tavares do Nascimento,
73 anos
Celia Regina Teixeira Pereira, 48 anos
Francisco Gomes de Araujo, 67 anos
Genival Raimundo dos Santos, 75 anos
Jedson Pereira Urcino, 43 anos
Joaquim de Jesus, 90 anos
Jose Alves de Medeiros, 83 anos
Jose Antonio dos Santos, 61 anos

Junio Antonio Souza Dias, 41 anos
Maria Melo da Silva, 89 anos
Maria Vitorya Machado Faer,
menos de um ano
Pedro Nivaldo dos Anjos, 58 anos
Virginio Dionel Salina, 73 anos
Wandir Ordones, 51 anos
Gama
Edilson Luiz da Silva, 49 anos
Abidiel Batista da Cruz, 66 anos
Benevenuta Januaria de Jesus E
Souza, 87 anos
Elias da Silva Pereira, 34 anos
Tamara Abdel Muhammad Ferreira,
23 anos
Planaltina
Baltazar Francisco da Silva, 80 anos
Maria Aparecida de Castro Chagas,
79 anos
Brazlândia
Luciene Gomes Xavier Almeida,
39 anos
Sobradinho
Gilson Costa Marques, 62 anos
Jardim Metropolitano
Jônatas David Dias Costa, 15 anos
Eli Jose da Silva, 63 anos
Hegel Morhy, 95 anos
Wanderley Prado de Lima, 82 anos
Adenita Ferreira da Silva, 84 anos
Eliana Dias da Silveira, 64 anos
Herbert Amaral Correia, 50 anos
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