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» CEILÂNDIA

PLANTAÇÃO DE MACONHA
Policiais militares encontraram diversos pés de maconha em
uma casa em Ceilândia, no fim da noite de domingo. O dono da casa, que fica no Setor de Chácaras do P Norte, foi preso em flagrante.
Os policiais chegaram ao local após receber uma denúncia de posse
de arma de fogo, além da plantação ilegal. A maconha era cultivada
em latas e baldes. Segundo informações da PM, o acusado tentou
impedir a atuação dos militares, mas foi contido e levado à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência. Além da droga cultivada,
foram encontradas na casa diversas sementes da planta.

TRÁFICO

400kg
Quantidade de cocaína apreendida por policiais militares em sacos de ração para porcos na madrugada de ontem, em Cristalina (GO), no trecho que faz divisa com
Paracatu (MG). A carga foi encontrada em um
caminhão com a ajuda de cães farejadores.
Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados
à Superintendência da Polícia Federal em Brasília
devido ao caráter interestadual do crime.

» APRENDIZAGEM

PLANO PARA EDUCAÇÃO
A Secretaria de Educação lançou ontem, no Centro de Ensino
Médio (CEM) 1 do Paranoá, o programa Escolas que Queremos. Ele
visa melhorar os índices de aprendizagem e reduzir as taxas de
abandono e reprovação escolar, além de valorizar os profissionais
da educação pública do DF. O programa é destinado a 190 escolas e
oferecerá atendimentos pedagógicos, gestão de pessoas, tecnologias, gestão escolar, infraestrutura e apoio aos estudantes e cultura,
esporte e segurança. A ação faz parte de uma das cinco bandeiras
do EducaDF, projeto da Rede Distrital de Educação.
» OPORTUNIDADE

VAGA EM CURSO TÉCNICO
De hoje até o dia 18 estarão abertas inscrições para 1.426
vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e
2.575, para cursos técnicos. As oportunidades estão sendo oferecidas no Centro Educacional 2 do Cruzeiro, na Escola de Música de Brasília, na Escola Técnica de Brasília, na Escola Técnica de Ceilândia e na Escola Técnica de Planaltina. Os interessados devem se inscrever pelo site www.se.df.gov.br. As aulas
têm início em 30 de julho. As inscrições, bem como o material
exigido pelos cursos, são gratuitas.

PCDF/Divulgação

SAÚDE

Maiores unidades públicas do Distrito Federal funcionam com restrições a quem não corre
risco de morte. Secretaria orienta pacientes a procurarem unidades básicas de saúde

Hospitais atendem
apenas casos graves
Vinícius Cardoso Vieira/CB/D.A. Press

» WALDER GALVÃO

P

acientes da rede pública
de saúde do Distrito Federal agora lidam com a
imprevisibilidade. No domingo, por causa da superlotação, ao menos seis hospitais dispensaram aqueles com quadro de
saúde considerado menos grave.
A medida foi mantida ontem e
sem previsão de suspensão.
A Secretaria de Saúde alega
que o procedimento visa atender
todos aqueles com risco de morte, para não repetir casos recentes, como o da jovem de 19 anos
que morreu com fortes dores abdominais, após ser recusada pelo
Hospital Regional de Sobradinho,
mês passado. Esse e outros casos
levaram a uma série de demissões em unidades de saúde pública da capital (veja Memória).
A pasta diz que a medida é “dinâmica” e impossível de ser informada com antecedência.“Vale ressaltar que a restrição é consequência da superlotação. Os médicos de
plantão precisam reavaliar os pacientes internados para liberação
de leitos ou encaminhamento para
enfermarias, além de acompanhar
os casos graves, que exigem assistência permanente. Assim, o atendimento a novos pacientes fica limitado aos casos graves”, informou a secretaria, por meio de nota.
A Secretaria de Saúde não informou quais hospitais atenderam
apenas casos graves na manhã de
ontem. Disse, também em nota,
não haver canal de comunicação
onde um paciente possa consultar
se há disponibilidade médica nas
unidades antes de sair de casa.

Dores

CARTEIRA DIGITAL NO DF
A Polícia Civil do Distrito Federal lançou ontem a plataforma
e-Identidade. O aplicativo permite que o brasiliense tenha acesso
aos dados documentais presentes na Carteira de Identidade Digital. A novidade está disponível para os smartphones de plataforma Android. O DF é pioneiro na iniciativa. O intuito do e-Identidade é facilitar e otimizar o acesso a informações documentais, além
de reduzir a quantidade de documentos físicos a serem portados
pelo brasiliense diariamente. Também visa diminuir o número de
documentos extraviados ou perdidos. Estarão disponíveis para
acesso virtual os seguintes dados cadastrais: Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), PIS/Pasep, Certidão Militar, Identidade Profissional
e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao validar a identidade
digital, por meio do aplicativo, o cidadão poderá dispor de outros
serviços, como os endereços e telefones de unidades policiais
mais próximas e a capacidade de verificação de autenticidade de
carteiras de identidade de terceiros, entre outros.
» CONFERÊNCIA

EVENTO PARA ADVOGADOS
Junto à comemoração dos 60 anos da capital do país e da
Ordem dos Advogados do Distrito Federal (OAB/DF), Brasília receberá, pela primeira vez, o maior evento nacional dos advogados. A aprovação da cidade-sede foi deliberada no Plenário do
Conselho Federal, na manhã de ontem. A Conferência Nacional
dos Advogados ocorre a cada três anos e a próxima será em
2020. Durante a sessão de escolha, o presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Júnior, ressaltou que Brasília é a terceira cidade
do país que mais recebe eventos de grande porte, segundo dados do Ministério do Turismo. Destacou, ainda, que a capital
tem a estrutura necessária para atender os visitantes, com ampla rede de hotelaria, restaurantes, pontos turísticos e espaço
para eventos, além da grande capacidade do aeroporto. “O ano
que vem é, para nós, muito especial. Brasília e a OAB/DF farão
60 anos. Sediar a conferência neste contexto, e em meio a uma
série de atividades comemorativas que estamos organizando,
será uma grande honra”, disse Délio. Esta será a 24ª edição da
conferência. A última ocorreu em São Paulo.

Caixa Seguros Holding S.A.

CNPJ/MF nº 14.045.781/0001-45 - NIRE nº 53.3.0001362-4
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Acionistas da Caixa Seguros Holding S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em AGE, no dia 19/06/2019, às 17h00, a ser realizada em sua sede social, na Cidade de
Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, CEP 70701-050, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição de membro do Conselho de Administração. Informações Gerais:
1) Os documentos elencados no artigo 133 da Lei nº 6404/76 e os demais necessários a tomada de decisão dos
Senhores Acionistas encontram-se à disposição na sede social da Companhia. 2) Os acionistas que se fizerem
representar por procuradores deverão depositar seus respectivos instrumentos de mandato na sede social da
Companhia na data da realização da Assembleia. Brasília/DF, 07 de junho de 2019. Xavier Larnaudie-Eiffel Presidente do Conselho de Administração.

Memória

Diretores
exonerados

Em cinco meses de governo, o
governador do DF exonerou cinco
diretores de hospitais públicos. Ibaneis Rocha (MDB) adotou o discurso de demitir servidores que não
apresentarem resultado.O último a
perder o cargo foi o gestor do Hran,
Josinaldo da Silva Cruz,que deixou
a unidade sexta-feira. Os outros
desligamentos aconteceram nos
hospitais regionais de Ceilândia,
Gama, Sobradinho e Santa Maria.
A Secretaria de Saúde informou
que está “ajustando os gestores à filosofia de trabalho da atual gestão”.

bicicleta na quinta-feira e estou
com muita dor nas pernas. Pensei que era algo simples, mas estou piorando”, lamentou.
Francisco chegou ao hospital
por volta das 9h e ficou até a tarde, sem atendimento. “Tentei trabalhar os primeiros dias, mas,
hoje (ontem), não aguentei de
dor. Como trabalho à noite, tento
ver o médico durante o dia ir ao
emprego à noite”, comentou.
Além do HRT, o Correio esteve
no Hospital Regional de Ceilândia

(HRC) na tarde de ontem. A unidade também atendia apenas pacientes com pulseira vermelha.
“Não consegui ser atendido no
Hospital de Brazlândia e vim para
o de Ceilândia. Rompi um ligamento do joelho e estou com
muita dor”, contou o vigilante
Djalma Cardoso, 46.
O homem chegou ao HRC por
voltadas12he,atéas15h,sequertinha passado pela triagem. “Teve
gente que esperou mais de cinco
horas. Tive que chamar um amigo
parametrazerdecarro,porquenão
consigo dirigir”, reclamou. Djalma
está sem trabalhar há uma semana.

Unidade básica
A Secretaria de Saúde orienta o
paciente a ir primeiro a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Caso
necessário, será encaminhado a
um hospital. Nos fins de semana,
pacientes com menos gravidade
são encaminhados às Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs).
Ontem, pacientes que procuravam atendimento de clínico
geral no HRC eram encaminhados à UPA de Ceilândia, mas a situação da unidade era pior do
que a emergência do hospital.
Sem lugar até para ficar em pé,
dezenas de pessoas se amontoavam do lado de fora. “Estou com
manchas vermelhas, garganta
doendo e muita coceira. Acho

que estou com dengue, mas não
tem médico”, afirmou a dona de
casa Luci Nascimento Silva, 57.
Ela chegou à UPA por volta das
9h. Por volta das 12h, fez exame
de sangue, mas, às 16h, o resultado ainda não havia ficado pronto.
“Moro no Sol Nascente e, quando
venho aqui, sempre está lotado.
O governo precisa olhar para a
gente”, criticou.

Contratações
A Secretaria de Saúde informou
que 619 profissionais integrarão o
quadro da pasta nas próximas três
semanas. Eles fazem parte das
unidades gerenciadas pelo Instituto de Gestão Estratégica da Saúde
(Iges-DF). Do total, 468, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais, serão encaminhados às UPAs. O restante fará parte do Hospital Regional de Santa Maria.
O Iges-DF é um modelo de
gestão criado este ano para administrar os hospitais de Base e
Regional de Santa Maria e as
UPAs de São Sebastião, Núcleo
Bandeirante, Recanto das Emas,
Sobradinho, Samambaia e Ceilândia. Ele representa a transferência da gestão patrimonial, orçamentária e de pessoal das oito
estruturas para o Instituto. No
entanto, permanecem públicas,
segundo o governo.

VIOLÊNCIA SEXUAL

Morador do Lago Sul é preso por pedofilia
» SARAH PERES
Um homem de 50 anos é investigado por pedofilia. Policiais
civis identificaram três supostas
vítimas do acusado. Elas recebiam R$ 1 mil a R$ 5 mil por programa. Mas ele as pagava com dólares falsos. As meninas tinham
de 11 a 15 anos. Os atos aconteciam em três motéis de Ceilândia.
Ele filmava as cenas. O suspeito já
era investigado por formação de
quadrilha e estelionato, crimes
cometidos em outros estados.
Segundo a delegada Patrícia

Bozolan, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
(Dpca), o acusado era exigente
na escolha das vítimas. “Ele preferia meninas mais jovens e que
tivessem no máximo 39 quilos.
Assim, elas mantinham um visual mais infantil”, explicou.
Uma das vítimas identificadas, de 15 anos, receberia para
aliciar meninas para o esquema
de prostituição. As garotas eram
do círculo social dela, em Ceilândia. Como ela também sofreu os
abusos, foi escutada como vítima e
não como colaboradora. Quando

Denuncie
197 — Polícia Civil
3207-4526 ou 3207-5281 —
Investigação da Dpca

o suspeito foi preso no sábado, ao
sair de um motel de Ceilândia, ele
estava acompanhado desta jovem e de uma, de 14.
“É cedo para afirmarmos
quantas são as vítimas e o tempo
que ele agia no Distrito Federal.

Mas trabalhamos para chegarmos até as demais meninas abusadas sexualmente pelo acusado”, detalhou a delegada.
Ao cumprirem o mandado de
prisão preventiva do acusado,
agentes realizaram uma busca
na residência do homem. Ele
mora em uma suíte de luxo em
um hotel às margem do Lago Paranoá, com a esposa — não foi
informado se ela sabia do esquema de pedofilia. No local foram
apreendidos notebooks, pendrives, tablet, celulares, dólares falsos, joias e outros objetos.

MINISTÉRIO DO
TURISMO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 02/2019

Pregão Eletrônico nº 04/2019

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, EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, à exceção dos itens
48 e 49 constantes do Anexo I do Termo de Referência - Descrição dos Itens e
Respectivos Quantitativos e Formação de Grupos, do tipo MENOR PREÇO, com
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS para aquisição de bens permanentes e de consumo, conforme
especificações do Edital e seus anexos. A abertura da sessão será às 09h00, do
dia 25/06/2019, 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

Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação
predial, copeiragem, jardinagem e fiscal predial, para atender às necessidades
do Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur.
Realização: 26/06/2019 às 10:00h, no Sistema COMPRASNET, endereço
eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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» DOCUMENTO

Ontem, os clínicos gerais do
Hospital Regional de Taguatinga
(HRT ) atendiam só pacientes
com pulseira vermelha, ou seja,
os casos graves. Mas, como não
sabiam, pessoas com todos os tipos de problemas procuraram a
unidade, lotando a recepção, como de costume. A falta de cadeiras fez com que muitos fossem
para o lado de fora da unidade
aguardar o atendimento.
Funcionário de uma pizzaria
de Taguatinga e morador de Ceilândia, Francisco dos Santos, 39
anos, tentava atendimento pela
terceira vez consecutiva. “Caí de

Com dores por causa do rompimento em ligamento do joelho, Djalma não conseguiu médico em dois hospitais

Informações Gerais: O Edital poderá ser retirado a partir do dia 11/06/2019
de 08h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30 no endereço: SCN Quadra 2
Bloco G, Brasília/DF na Divisão de Contratos e Editais – Térreo e no
sistema COMPRASNET.
Maria Luiza Luz
Coordenadora de Contratos e Convênios

