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Crônica da Cidade

>> (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

por SeverinoFrancisco >> severinofrancisco.df@dabr.com.br

Redação
do Enem
Fiquei curioso para saber o tema escolhido pelo Enem para a redação deste
ano. A questão selecionada foi O estigma
associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O problema emergiu com
força na pandemia, pois o isolamento
social produz muito sofrimento psíquico. E, neste sentido, em maio de 2020, a
OMS chegou a fazer um alerta sobre o
risco global de uma crise de saúde mental durante esse período.

Nada tenho contra o tema, pois sempre foi alvo de minhas leituras e pesquisas. Mas, apesar disso, entendo que o
grande tema para esse momento no qual
estamos mergulhados é o negacionismo.
Ele afeta a nossa vida diretamente. Os
principais problemas que temos no momento são a escassez de vacina e as dificuldades para obtê-la, causadas pelas desinteligências diplomáticas. Ambas são
decorrentes da mesma causa.
Nós lutamos contra dois vírus: o coronavírus e o vírus do negacionismo.
Em nosso país, os dois estão misturados
e, ao se confundirem, produzem efeitos
nefastos. Se combater a pandemia já é
uma missão titânica para qualquer governo, a situação se complica ainda

mais quando a negação impera.
Obscurecido pelo fanatismo ideológico, o governo federal não comprou a vacina, a única solução para combater a
doença, e nos empurrou para o final da
fila. As tratativas diplomáticas foram na
mesma linha negacionista e deram com
os burros n’água. Hostilizaram a China e
desconsideraram a Índia, precisamente
os dois fornecedores de insumos para a
vacina, em favor não dos Estados Unidos, mas de Trump.
Trump era uma espécie de “centrão”
em que o governo se escorava no plano internacional. Já foi tarde. Como sempre, o
negacionista se recusa a assumir a responsabilidade por qualquer ato. A culpa é
sempre dos outros. O negacionista é um

irresponsável nato. No caso, a culpa do fracasso em conseguir vacinas foi atribuída
por suas excelências ao embaixador da
China no Brasil.
Mas o negacionismo é inviável sem a
máquina de mentiras das redes sociais.
Segundo pesquisa da empresa Zignal
Leds, de 9 a 15 deste mês, depois que
Trump foi bloqueado no twitter, o índice
das notícias falsas sobre fraudes das
eleições americanas nas redes sociais
caiu 73%. Nos EUA, morreram cinco
pessoas na invasão do Capitólio, sob a
incitação de Trump.
No Brasil, as vacinas são escassas, a falta de oxigênio mata as pessoas, excelências continuam receitando cloroquina e as
grandes corporações virtuais não fazem

nada. Sem vacinas suficientes, a crise tende a se agravar e elas também serão responsabilizadas pela tragédia humanitária
por crime de omissão. Não é possível falar
em liberdade de expressão quando a desinformação provoca a morte das pessoas.
Um dos sintomas clínicos de desequilíbrio psíquico é a negação da realidade. De
nada adiantou renegar o vírus, as leis do
mercado ou as regras que regem a política
internacional. O choque de realidade chega em algum momento.
Existem loucuras mansas, divertidas e
até criativas. Mas, quando o negacionismo se investe da forma de política pública,
ele se torna perigoso e criminoso, precisa
ser barrado pelas instituições, pois pode
resultar na morte em massa das pessoas.

VIOLÊNCIA / Homem acusado de assassinar Geraldo Iris Gontijo, 51 anos, foi detido, ontem, pela Polícia Civil de Goiás, em Valparaíso.
Crime ocorreu na madrugada do último dia 12, após a vítima atender a uma corrida em Santa Maria. Segundo suspeito está foragido

Preso por matar motorista de app
Arquivo Pessoal
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Polícia
busca por
suspeitos

» PEDRO MARRA
m dos suspeitos de matar
o motorista de aplicativo
Geraldo Iris Gontijo, 51
anos, foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), ontem,
emValparaíso. O homem é acusado pelos crimes de homicídio e
tentativa de homicídio, pois outra
vítima do caso foi encontrada com
ferimento de tiro, dentro do carro
de Geraldo, em um setor de chácaras da cidade no Entorno. O segundo suspeito, Higor de Oliveira
Silva, 26 anos, está foragido.
“Temos várias testemunhas
que comprovam que os dois estavam esperando o motorista e a segunda vítima. Também temos
imagens da segunda vítima pegando carona com o motorista
que faleceu. E temos a rota do
aplicativo 99 POP, que tem uma
corrida não encerrada na região
em que os corpos foram localizados”, afirma a delegada da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Valparaíso, Samya Noleto.
Quem tiver informações sobre
o paradeiro do segundo suspeito,
pode fazer denúncia anônima nos
números 197 ou (61) 3629-8512 e
(61) 3629-8514, da PCGO. A investigadora conta que falou, por telefone, com o outro suspeito do caso,
mas o mesmo descartou envolvimento no crime. “Ele me disse que
não devia nada. Por isso, não iria
comparecer à delegacia”, declara.
Ao lembrar do convívio com
Geraldo, o genro da vítima, que
preferiu não se identificar, conta
como era o comportamento do
motorista durante o trabalho. “Ele
nunca desconfiava de ninguém.
Esse era o mau dele, era muito
simpático. Muitos passageiros que
fizeram viagem com ele nos pro-
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» SARAH PERES

Geraldo Gontijo trabalhava
havia cerca de dois anos com
transporte por aplicativo

curaram para fazer elogios. Só pedíamos para que ele tomasse cuidado, e ele dizia que Deus estava
com ele”, recorda. “Esse que foi
preso não é o principal suspeito.
Temos esperança de que, no mais
tardar até sexta-feira, o foragido
seja preso”, conclui o rapaz.

O caso
Após atender a uma corrida de
aplicativo, no último dia 12, em
Santa Maria, Geraldo seguiu até
Valparaíso 2. A polícia acredita que
ele tenha sido morto com tiro na
nuca no município goiano e, depois, jogado no porta-malas do
próprio carro. De acordo com a
apuração policial, no Entorno do
DF, os suspeitos foram atrás de um
rival e o balearam diversas vezes.

Conforme a ocorrência, com
Geraldo no carro, os criminosos
dirigiram até Valparaíso 2 à procura de um rival, identificado como Dyego de França, 31. Após localizarem o rapaz, os suspeitos o
colocaram à força no carro e o levaram até a Quadra 37, Anhanguera B. Lá, o balearam diversas
vezes, fugindo em seguida. “Ele
(Dyego) é testemunha-chave do
caso. Vai ser ouvido assim que se
recuperar”, adianta.
A vítima prestava serviços havia
cerca de dois anos para empresas
de transporte por aplicativo. Como
o motorista tinha o costume de sair
para trabalhar durante a madrugada, a família não estranhou.
Horas depois do crime, três
pessoas passaram pelo local e
avistaram o carro abandonado.

Ao aproximarem-se do veículo, o
trio identificou um homem sangrando no banco interior do automóvel. Sem ainda saber que o
corpo do motorista de app estava
no porta-malas, as testemunhas
levaram o rapaz, com o carro de
Geraldo Gontijo, até o Centro de
Atendimento Integrado à Saúde
(Cais) de Valparaíso, mas, segundo relataram à polícia, não havia
cirurgiões disponíveis. Então, seguiram até o Hospital Regional de
Santa Maria (HRSM).
No HRSM, os socorristas da
unidade perceberam que havia
outro corpo dentro do porta-malas, mas sem sinais vitais. Policiais
militares, então, conduziram as
testemunhas e o veículo até Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) deValparaíso.

A Polícia Civil do Distrito Federal tenta identificar dois envolvidos no homicídio de Wedson
Francisco de Freitas, de 55 anos.
A vítima foi queimada viva durante briga em uma residência
localizada na Quadra 208 de Santa Maria, na noite da última segunda-feira. Ontem, agentes da
33ª Delegacia de Polícia (Santa
Maria) prenderam em flagrante
um dos suspeitos.
O acusado detido por investigadores foi identificado apenas
como Thiago, vulgo “Bocão”. Segundo o delegado Paulo Galindo,
ele confessou o crime em depoimento, e apresentava queimaduras nas mãos. “Ele alegou que estava na casa de um amigo, acompanhado da vítima, e mais um colega e uma mulher. Ali, acenderam uma fogueira para se aquecerem do frio e passaram a beber.
Em um determinado momento,
essa mulher começou a dormir
pelo estado de embriaguez. Então, Wedson teria tentado abusar
sexualmente dela”, relata.
Ao ser flagrado supostamente
assediando a mulher, Wedson
passou a discutir com Thiago e os
demais envolvidos. “O acusado
disse que, na vontade de fazer
justiça com as próprias mãos,
passou a agredir a vítima. Durante a briga, o autor disse ter empurrado Wedson, que caiu no so-

Wedson Francisco de Freitas foi
morto queimado vivo em briga

Denuncie
Quem tiver mais informações sobre o
assassinato de Wedson Freitas pode
auxiliar por meio de denúncias na 33ª
DP, ou pelo 197. Pode-se repassar dados
aos investigadores de forma anônima.

fá, o qual estava na rua, em chamas, pelo contato com a fogueira. O suspeito alegou ter tentado
salvar a vítima, o que gerou as
queimaduras nas mãos dele”,
acrescenta o investigador.
Com o relato de Thiago, policiais civis o autuaram em flagrante pelo crime de homicídio. Agora, o acusado passará por audiência de custódia. A Justiça determinará se ele responderá pelo
delito preso ou em liberdade. As
investigações prosseguem para
chegar aos demais suspeitos.

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 20 de janeiro de 2021.
CAMPO DA ESPERANÇA
Ari Silva Umbelino, 67 anos
Élio Francisco Vaz, 59 anos
Igor Vukelic, 52 anos
Israel Batista de Souza, 49 anos
Jayme Cordeiro de Lyra, 86 anos
Joaquim Nasciso Alves, 84 anos
Leonidas Lucas e Silva, 63 anos
Maria José Alves Coelho, 62 anos
Sebastião Celso Dias, 78 anos
Sergio Vieira Bittencourt, 61 anos
Theomar de Castro Godoy, 80 anos
Yvannise Macedo Pinto Medeiros,
78 anos
TAGUATINGA
Allana de Souza Barboza, 22 anos

Antônio Gomes Neto, 70 anos
Antônio José da Silva, 65 anos
Artur Alves Ferreira,
menos de 1 ano
Cleide da Silva Machado, 51 anos
Eduarda Ferreira Silva Santos,
menos de 1 ano
Joaquim Braz dos Santos, 70 anos
José Almeida da Silva, 53 anos
José Ricardo Souza Oliveira,
38 anos
José Silas Mendes, 58 anos
Letícia Santos de Souza, 22 anos
Marcos James dos Santos, 46 anos
Maria Amélia Camelo Silva,
86 anos
Olga Peixoto, 71 anos
Raimundo José da Silva, 74 anos

Salvador Ferreira Gama,
78 anos
Sidney Alves Zambrota, 44 anos
Wilson dos Santos Vieira de
Almeida, 39 anos
GAMA
Antônio Benedito Gomes, 69 anos
Inácio Sebastião da Cruz, 73 anos

Regina Célia Fonteles Gomes de
Souza, 54 anos

Eurípedes José da Rocha, 47 anos
Thatielle Cardoso Aires, 25 anos

PLANALTINA

JARDIM METROPOLITANO

Otacília Joaquim da Silva,
55 anos
SOBRADINHO
Daisy de Sá Teixeira, 80 anos

AVISO DE REABERTURA COM PRAZO
Pregão Eletrônico nº 25/2020

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, com
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ESTRUTURAÇÃO
DE DADOS, ARQUITETURA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO
DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), conforme
especificações do Edital e seus anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do
dia 2/2/2021, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser
retirado nos sítios www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo
nº 48500.004180/2020-46, publicada no D.O.U de 11/12/2020. Objeto: 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 as especificações do Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.
Novo Edital: 21/01/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sgan 603 Modulo
J - Asa Norte - BRASILIA - DF; www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.aneel.gov.br. Entrega das Propostas: a partir de 21/01/2021 às 08h00 no
site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas 04/02/2021,
às 10h00 no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 28/2020

CÁTIA LEANDRA DE PAULA STRAPASSON - CPF/ME nº 003.946.789-90.
DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção
de exercer cargo de administração na XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 40.011.095/0001-63. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central
do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especiﬁcada abaixo, no prazo de quinze dias contados da
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que a declarante pode,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet).
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para
Integrantes do SPB.
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf Gerência Técnica em Curitiba (GTCUR).
Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Maria Ferreira de Azevedo,
86 anos

José Geraldo da Silva,
68 anos
Telma Dias Silva,
69 anos
Maria Rosemeire Rodrigues,
46 anos
Silvia Tereza Caiado,
71 anos (cremação)

