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Chapada
em chamas
Em meio a uma avalanche de acontecimentos dramáticos, somos assolados
por um acontecimento trágico: o incêndio da Chapada dos Veadeiros. Ela está
distante 262km de Brasília, mas é como
se o fogo estivesse muito próximo. O incêndio iniciado há uma semana atingiu
64 mil hectares e destruiu cerca de 26%
das matas.
Logo que soube da notícia, fiquei

muito preocupado com uma amiga
que mora na região. Ela me tranquilizou sobre a ameaça ao local em que
mora. No entanto, manifestou a mais
veemente indignação. Era triste de ver
um incêndio criminoso. Claramente,
bandeirosamente. “Eles atravessaram o
aceiro (plantas colocadas estrategicamente para barrar o fogo) e puseram
fogo em vários pontos.”
Neste ano, o presidente Michel Temer assinou um decreto que expandiu a área preservada. De 65 mil, ela
saltou para 240 mil hectares. Os primeiros indícios levam a crer que se
trata de uma reação de parcela de fazendeiros insatisfeitos com a amplia-

ção do parque. “Alguém colocou fogo
na vegetação dos dois lados da rodovia G0-118 e no interior de um aceiro”,
comentou Fernando Tatagiba, diretor
do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, aos repórteres Renato Alves e Gabriela Santana, em matéria
publicada no Correio. “Certamente se
trata de uma pessoa que conhece a região e a nossa dinâmica de combate
às chamas”.
Cerca de 200 voluntários trabalham
bravamente para conter as chamas e muita gente da cidade ajuda com doações e
refeições para os voluntários. Os moradores da Chapada organizaram uma rede de
solidariedade. Ela é muito importante pa-

ra a defesa do parque. No entanto, causa
estranheza que até agora os governos estadual e federal não se posicionaram mais
claramente em face de tragédia ambiental
de tamanha magnitude.
É um desastre que a vida humana, a
fauna, a flora, a agricultura e o turismo na
região. Por que a Polícia Federal não foi
acionada para fazer a investigação sobre a
origem do incêndio?
Os biólogos e ecologistas têm alertado para as consequências nefastas
das monoculturas do cerrado e para a
necessidade de adotar atividades agropecuárias sustentáveis. Nós estamos
sofrendo com fenômenos climáticos
estranhos, só vistos narrativas de fic-

DESABAMENTO

Sucessão de descasos
causaram duas mortes
Engenheira responsável pela obra que desabou em Vicente Pires também assinou
montagem da tenda do Circo Khronos, que desmoronou em março, matando um jovem
Carlos Vieira/CB/D.A Press - 27/3/17

» ISA STACCIARINI

O Correio ligou três vezes para
o número de celular de Lissandra, mas não conseguiu contato.
A reportagem também tentou falar no telefone fixo que aparece
como sendo de Daliane, mas ninguém atendeu às ligações.

A

engenheira civil que assinou o projeto da obra do
prédio que desabou em
Vicente Pires responde a
um processo ético no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CreaDF). Daliane Cardoso Mendonça
foi multada em R$ 646,39 por não
ter concluído o cadastro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da montagem da tenda
do Circo Khronos, em março deste ano. A estrutura desabou e também matou um jovem de 17 anos.
A ART define quem são os responsáveis técnicos pela construção.
Já a obra do edifício na Colônia
Agrícola Samambaia, em Vicente
Pires, era ilegal e havia sido autuada cinco vezes pela Agência de
Fiscalização do DF (Agefis).
Daliane havia feito a ART da
obra em Vicente Pires em 23 de
agosto de 2016, mas o presidente
do Crea-DF, Flávio Correia de Sousa, acredita que não houve acompanhamento da execução do projeto. Engenheira desde 1995, a profissional tem diversas obras e laudos na ficha cadastrada no conselho, mas, agora, enfrentará um segundo processo ético. “O engenheiro é responsável pelo projeto e
execução. Por isso, precisa acompanhar o serviço desde o início para saber se foi executado conforme
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Vítima

Daliane respondia por estrutura montada em área de shopping
o projetado, porque, se não, coloca
em risco operários e estruturas”,
alertou Flávio.
O processo de investigação
contra Daliane vai para a Câmara
de Engenharia Civil do Crea-DF
e, depois, é enviado à Comissão
de Ética. Após ouvir testemunhas
e a profissional, o caso retorna
para ser colocado em votação. As
penalidades variam desde aplicação de multa até a perda do registro profissional, se ficar comprovado, por exemplo, negligência.
“Pelo menos leva a crer, em primeiro momento, que esse foi o
caso (de negligência). Às vezes, o
profissional têm atribuição, mas
não conhecimento específico para a obra. É necessário uma certa

experiência”, ressaltou o presidente do Crea-DF, que é engenheiro civil e especialista em segurança do trabalho.
A empresa responsável pela
obra, que também leva o nome
da vítima, Agmar Silva, 55 anos,
atuava de maneira irregular, segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU-DF). Ela não tinha registro no Conselho nem no CreaDF. A firma é Agmar e Lissandra
Arquitetura. Segundo o CAU-DF,
a profissional cujo nome consta
na placa de identificação instalada na obra, Lissandra Latorraca,
será notificada da ausência do
Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT).

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

O homem que morreu no desabamento do prédio tinha uma
parceria com Lissandra. Juntos,
eles executavam projetos de arquitetura, segundo o filho de Agmar, Bruno Rodrigues Silva, 34
anos. No entanto, ele confirmou
que o pai não tinha formação em
engenharia nem em arquitetura.
“Ele fez até o segundo grau e fazia
projetos junto com a Lissandra.
Ele era empresário em capacitação de projetos”, explicou.
O corpo da vítima, encontrado 66 horas após as buscas dos
bombeiros, foi enterrado na manhã de ontem no Cemitério de
Taguatinga. Lissandra acompanhou o funeral. O filho de Agmar
contou que a família não sabia
do histórico da engenheira. “Só a
perícia vai avaliar o que aconteceu. Mas acreditamos em erro
de execução do projeto. Os documentos estão aí para comprovar a forma com que (o prédio)
foi construído. Se ele tivesse sido
executado como projetado, não
teria caído”, desabafou.

MINISTÉRIO DO
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SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletronico nº 11/2017 (SRP)

Pregão Eletrônico nº 03/2017 – MDS

Objeto: Registro de Preços para fornecimento e instalação de divisórias,
incluindo mão de obra e materiais necessários, para atender a necessidades da
Escola Nacional de Administração Pública – Enap, Edital: 25/10/2017 nos sítios:
www.comprasnet.gov.br ou www.enap.gov.br ou na Coordenação de Compras
e Contratos - Enap, localizada no SAIS, Área 2 A, CEP nº 70.610-900, Brasília-DF,
das 9h às 12h e das 14h às 17h. Abertura das Propostas: 07/11/2017 às 10h
(horário de Brasília), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br..
BRENO AURÉLIO DE PAULO
Pregoeiro

Nº Processo 71000.040467/2017-97. O objeto da presente licitação é a escolha
da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no
ramo de engenharia para prestação de serviços continuados de instalação,
operação, manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações, dos
sistemas e dos equipamentos do edifício Bloco “A” da Esplanada dos Ministérios
em Brasília – DF, com fornecimento de mão de obra, materiais e serviços
eventuais, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2017, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 07/11/2017, às
09h00min. Esclarecimentos: licitacao@mds.gov.br
Wagner Ferreira Moraes
Pregoeiro

MINISTÉRIO DA
CULTURA
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA
SERVIÇO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 009/2017

Neusa Maria Sousa Pementa
Pregoeira

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, para REGISTRO
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, com regime de empreitada por
PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para fornecimento e instalação de cortinas tipo painel em tela
microperfurada nas dependências da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). A abertura da sessão será às 10h do dia 08/11/2017, 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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A Fundação Cultural Palmares – FCP comunica aos interessados que fará
realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por
item, agrupados, cujo objeto é a contratação de serviços para viabilização de
atividades culturais, por ocasião das comemorações do mês da Consciência
Negra, no Estado de Alagoas. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 07 de
novembro de 2017, às 09:30 horas. LOCAL: www.comprasnet.gov.br EDITAL:
www.palmares.gov.br ou www.comprasnet.gov.br. INFORMAÇÕES: SCS –
Quadra 02 - Bloco “C” – Nº 256 - Ed. Toufic – Brasília/DF – Telefones (061)
3424-0172.

Pregão Eletrônico nº 24/2017

ção científica apocalíptica.
Mas, no caso, os indícios levantam a
suspeita de uma ação criminosa que precisa ser combatida com firmeza pelos governantes e pelas instituições responsáveis. Se for esse mesmo o caso, trata-se de
uma ação de audácia e de desafio nunca
vistos ao poder público.
Espero que a rede de solidariedade e
resistência organizada pelos moradores
se espraie e se multiplique pelas redes sociais e ganhe o mundo. Pois, afinal, a Chapada dosVeadeiros é reconhecida na condição de Patrimônio Natural da Humanidade. Como explicar tamanha pachorra
em face de uma tragédia ambiental dessa
magnitude?

» TRABALHOS CIENTÍFICOS

CIÊNCIANOPARQUE

Estudantes de escolas públicas do Distrito Federal exibem
vários trabalhos científicos no Pavilhão de Exposições do
Parque da Cidade. A mostra faz parte da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, que começou na segunda e vai até este
domingo, 29 de outubro. As equipes foram selecionadas após
torneios nas unidades de ensino e regionais de todo o DF, com
a participação de alunos dos ensinos médio e fundamental. O
tema do evento este ano é A matemática está em tudo, e os
grupos tiveram que fazer pesquisas científicas para desenvolver os diversos produtos apresentados. O evento custou
aos cofres públicos cerca de R$ 1,7 milhão.
» ESPAÇO CULTURAL

MABREABREEMUMANO

Após 10 anos de abandono, o Museu de Arte de Brasília
(MAB) poderá, enfim, reabrir as portas. O Governo do Distrito Federal anunciou, ontem, o início das reformas no espaço,
localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN) —
próximo à Concha Acústica e a resorts de luxo da cidade. O
GDF investirá cerca de R$ 8 milhões e promete entregar o
espaço em até um ano. O Banco do Brasil e a Terracap financiam a construção, que será executada pela empresa Engemil. Além de receber obras de arte do Brasil e do mundo, a
Novacap espera transformar o MAB em um exemplo de sustentabilidade e gestão em energia. É o que afirma o presidente da estatal, Júlio Menegotto. “Será um dos museus
mais modernos do país”, anunciou. Segundo ele, o prédio, de
5 mil metros quadrados, contará com células fotovoltaicas
para ajudar na geração de energia e zerar, aposta, os custos
com ar-condicionado.
» CARTEIRA NACIONAL

ARTESÃOS DA 3ª IDADE

Um grupo de idosos do Lar dos Velhinhos Bezerra de
Menezes, em Sobradinho, vai conquistar a Carteira Nacional de
Artesão. Ontem, integrantes da Secretaria de Esporte, Turismo e
Lazer foram à instituição para fazer o cadastramento dos idosos
que participam da Oficina de Reciclagem, Reaproveitamento de
Materiais e Produção de Papel Artesanal do Lar. São 15, do total de 70 internos. Os novos artesãos estão felizes com a conquista. “Com a carteira, poderão vender os produtos e participar
de feiras nacionais e internacionais”, comemora a diretora da
entidade, Inês Miranda. Desde 1981, o Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes atende idosos de ambos sexos, com idade acima
dos 60 anos. O lar é mantido pela associação filantrópica Obras
Assistenciais Bezerra de Menezes - OBEM e administrada por
diretores voluntários.

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 24-10-17
CEMITÉRIOCAMPODAESPERANÇA
Cícero Pereira da Silva,
58 anos
Edmar Machado Moura,
56 anos
Isabela Alvarenga Araújo,
70 anos
Joel Ferreira da Silva,
80 anos
Lourival Minervino do Carmo,
83 anos
Luciana Sampaio da Rocha,
75 anos
Manoel Ferreira,
57 anos
Maria Procópio de Lima,
95 anos
Moacir Alves de Oliveira,
66 anos
Ruan César Ferreira Lima,
24 anos
Severino Faustino de Souto,
75 anos
Yvone de Carvalho dos Santos,
86 anos
TAGUATINGA
Agatha Florencio de Souza Lopes,
Menos de 1 ano
Agmar Silva, 55 anos
Aline Santos Almeida,
Menos de 1 ano
Ana Lívia Sousa Luz, 10 anos
Euclides Pinheiro Cotrim,
84 anos
Maria Aparecida de Assis, 59 anos

Maria de Fátima Ramos de Freitas,
66 anos
Maria do Socorro Custódio Torres,
69 anos
Maria Eli Pereira de Matos,
49 anos
Maria Passarinho da Silva,
82 anos
Samuel Maria dos Santos,
73 anos
Samuel Santos Almeida, menos 1
Zenith Soares de Figueiredo,
77 anos
GAMA
Andrezza Beatriz Alves Santos,
28 anos
Antônio Afonso de Oliveira,
52 anos
Cristiano Mendes Costa Araújo,
33 anos
Francisco Camaro Sobrinho,
62 anos
Leriana Costa, 84 anos
Manoel de Oliveira Vieira,
63 anos
PLANALTINA
Lincoln Goulart de Melo Viana,
18 anos
JARDIM METROPOLITANO
Márcia Soares Carneiro, 49 anos
(cremação)
Mariana Ernestina da Conceição,
85 anos

