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SegundA-FeirA, 10 de Fevereiro de 2014

Há um mito na praça. O de que a liberdade de expressão existe e ponto. Quem já trabalhou numa redação mainstream sabe que nunca é
exatamente assim. Coisas do sistema, e não pretendo me alongar sobre isso neste momento. É o jogo jogado. A título de exercício apenas:
você já viu algum jornalista ter espaço em rede nacional para criticar
o dono do veículo que o contratou?
Claro que nem tudo é preto ou
branco; a moda são tons de cinza. O
uso do conceito de livre manifestação varia com a época. Já beneficiou
alhos e bugalhos. No combate à ditadura, serviu de bandeira para os
adversários da violência desmedida
contra opositores. Os generais, por
sua vez, também o invocaram ao
obrigar guerrilheiros “arrependidos”
a fazer mea-culpa em público —sessões prévias de tortura à parte. Nestes dias de calor escaldante, o preceito virou refúgio para quem prega
a lei da selva, o faroeste urbano, a
justiça pelas próprias mãos.

Yvonne para comentarista de TV
ricardo melo
Deixo claro desde o início. Como
sempre defenderei o direito de qualquer um lutar contra regimes odiosos, também admito, mesmo com o
nariz devidamente protegido, o direito de representantes das trevas declararem apoio ao ódio como regime.
A escolha de um ou outro sistema de
convivência social depende de cada
cidadão. Prefiro o primeiro tipo.
A questão não é vetar o direito de
expressão, mas avaliar o que foi expresso —e isto também é, ou deveria
ser, uma prerrogativa básica. Valendo-me dela, digo com tranquilidade:
repulsaépoucoparadescreverosentimento despertado pelo comentário
que justifica, por “compreensível”, a
barbárie praticada contra um menor
no Rio. Sim, valores mudam com o

O preceito da liberdade de
expressão virou refúgio
para quem prega a justiça
pelas próprias mãos
tempo. No Velho Oeste os acusados
de roubar cavalos acabavam sumariamente na forca. Durante a escravidão, indivíduos eram açoitados até
a morte; já a Ku Klux Klan americana incinerava negros como se fossem
moscas. mas era bom assim?
muitos não se conformam em perceber que a civilização avançou, não
tanto, é verdade, mas alguma coisa
pelo menos. Rejeitam submeter o impulso animal ao racional e, pior: ainda chamam isto de pureza de princípios. É natural, como hipótese, que

o parente de uma vítima tenha, no
primeiro momento, desejos de vingança. Eis o instinto animal. mas o
que nos separa tanto de tubarões
quanto de hienas é o lado da razão.
Isto tem seu contraponto, presídios
lotados por exemplo. Então que tal
eliminar de antemão qualquer suspeito ou acusado? Precedentes há de
sobra: a história oferece inúmeras
modalidades de “soluções finais”.
Felizmente na outra ponta existe
gente como Yvonne Bezerra de mello. Foi ela quem acudiu o jovem acorrentado por uma chusma de transviados. O que Yvonne levou em troca mostrou-se quase tão chocante
quanto o fato. Seu depoimento sobre
as ameaças que passou a ouvir: “Por
rede social, email, telefone, tudo. Fui

xingada de tudo o que é nome, me
acusaram de educar bandido. É um
choque saber que vivemos em uma
sociedade nazista, fascista”.
Yvonne conhece o riscado. Ganhou fama internacional ao denunciar a infamante chacina da Candelária, também no Rio. Relembrando: numa noite de julho de 1993,
ocupantes de carros com placas encobertas pararam em frente à Igreja da Candelária e fuzilaram crianças e jovens que dormiam na área.
Oito morreram: seis menores e dois
maiores. Policiais cometeram o crime, soube-se depois.
Certamente o fantasma daqueles
dias voltou a rondar a cabeça de
Yvonne. Tudo porque ela não achou
“compreensível” que um jovem tivesse sido espancado, linchado e
preso a um poste com uma trava de
bicicleta.
Pergunta incômoda: por que apesar de tanta liberdade de expressão
Yvonne não tem espaço como comentarista de TV? Fica a ideia.

colUNiSTaS da SemaNa segunda: ricardo melo, terça: Janio de Freitas, quarta: elio Gaspari, quinta: Janio de Freitas, sexta: reinaldo azevedo, sábado: demétrio magnoli, domingo: Janio de Freitas e elio Gaspari

Comissão quer investigação por militares
Ideia do grupo que apura crimes da ditadura é obrigar Forças a apresentar nova versão sobre episódios do período
colegiado tem pouco
apoio dos militares, que
vêm destacando oficiais
para acompanhar
os depoimentos
lucas ferraz

de são paulo

A Comissão Nacional da
Verdade quer que as Forças
Armadas investiguem os próprios crimes praticados durante a ditadura (1964-85).
A proposta, que será discutida hoje em reunião do colegiado em São Paulo, tem o objetivo de forçar os militares a
apresentar nova versão sobre
alguns episódios do período.
Diante dos empecilhos
criados por Exército, Marinha
e Aeronáutica nas investigações dos crimes de lesa hu-

sergio lima - 10.mai.13/Folhapress

manidade, a decisão visa sobretudo constrangê-los.
Mas não só. A Folha apurou que a comissão quer dividir responsabilidades nas
investigações, já que não terá todas as respostas sobre os
crimes até o fim do ano, quando conclui seu trabalho.
A investigação militar, contudo, não anulará outras em
curso, até porque espera-se
pouca disposição das Forças
Armadas em colaborar.
A comissão pretende ainda envolver militares na investigação do destino de arquivos das três Forças. Documentos revelam a existência
de acervo desconhecido com
ao menos 1,2 milhão de páginas, mas as Forças dizem não
ter conhecimento dos papéis.
O argumento é que, como
a comissão é ligada à Presidência da República, as For-

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE,
convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE 21/2014
para Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Médicos com
regime de Locação com prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva
para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. O Edital estará à disposição
dos interessados SOMENTE no dia 13/02/2014, das 10:00 horas às 18:00 horas, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA, convida as empresas interessadas em participar
da Carta Convite nº SE18/2014 para a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de
Eletroneuromiografia, a retirar o caderno de informações no dia 12 de Fevereiro de 2014, das
09h00min às 17h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo
– Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6251.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 20/2014 para Contratação de Empresa para Fornecimento
de Equipamentos Médicos com regime de Locação com prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva para o Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo. O Edital estará à
disposição dos interessados SOMENTE no dia 13/02/2014, das 10:00 horas às 18:00 horas,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

ças Armadas, por questão
hierárquica, deveriam acatar
o pedido de investigação.
Pedro Dallari, coordenador
da comissão, não quis falar
da proposta que, segundo
ele, não tem procedência.
Desde que iniciou trabalhos, em 2012, a Comissão da
Verdade tem encontrado pouco apoio dos militares, críticos da atuação do grupo por
só olhar a ação do Estado.
Em encontro dos comissários com Dilma em maio de
2013, a presidente garantiu
que militares não atrapalhariam as investigações. Ela teria chegado a brincar, dizendo que iria “tocar o rock do
terror neles [militares]”. Mas
a animosidade não arrefeceu.
Militares da ativa vêm sendo destacados para acompanhar, às vezes fardados, depoimentos públicos e priva-

SindiAlternativos - Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas e
Associações do Ramo de Transportes em Ônibus Alternativos de São Paulo

Edital de Contribuição Sindical - Exercício 2014
Pelo presente edital e na melhor forma de direito, cientificamos todas as Cooperativas e Associações do ramo de
transportes em ônibus urbanos alternativos do Estado de São Paulo, conforme estabelece a Constituição Federal e a
Consolidação das Leis do Trabalho em vigor, a recolherem a Contribuição Sindical Profissional Exercicío 2014, com
fundamento nos art. 578 e seguintes da CLT e art. 605, até o dia 30 de abril do corrente ano, ao SindiAlternativos Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas e Associações do Ramo de Transportes em Ônibus Alternativos
de São Paulo, situado na Rua Capitão Salomão, n° 27, 6º andar - sala 601 - CEP:01034-020, Bairro Santa Ifigênia, Centro
de São Paulo/SP, sob Diplomação Ministerial do MTE e inscrito no CNPJ/MF sob n° 00.793.879/0001-76, Código Sindical
n° 008.140.89298-8, que no mês de Março de 2014 deverão descontar na folha de pagamento de todos os trabalhadores,
empregados, autônomos e prestadores de serviços em Cooperativas do Estado de São Paulo, sindicalizados ou não,
sem exceção, (1) um dia de trabalho a título de contribuição sindical, o qual deverá ser recolhido em qualquer agência
bancária integrante de arrecadação. Na não observância do pagamento da contribuição sindical, ficará a Cooperativa
sujeita à cobrança judicial desse tributo, em face ao que dispõe o art. 606 da CLT, além de outras sanções impostas pela
fiscalização do trabalho em cumprimento ao disposto no precedente normativo 41 do TST. O pagamento fora do prazo
terá acréscimos conforme preceitua o art. 600 da CLT. Para maior segurança dos empregados solicitamos que após
recolhida a contribuição, seja informado ao Sindicato sua efetivação com remessa de cópia da guia acompanhada da
relação nominal dos empregados que sofreram o desconto.As Cooperativas que não receberem as guias de recolhimento
poderão retirá-las na nossa sede social (endereço acima). Esclarecimentos adicionais: poderão também ser obtidas
junto ao Departamento Financeiro do SindiAlternativos, com a Julieta, pelo fone (11) 3333-7135 ou pelo e-mail:
sindtrabcoop@terra.com.br. São Paulo, 10 de Fevereiro de 2013 - Joéliton Lima de Menezes - Presidente.
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EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
CENTRO DE COMUNICAÇÕES
E GUERRA ELETRÔNICA
DO EXÉRCITO

Ministério da
Defesa

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 01/2014 - SPE/CCOMGEX
Base Administrativa do Centro de Comunicações e Guerra
Eletrônica do Exército (COD UG 160528)
OBJETO: Contratação de serviços continuados especializados de comunicações
de dados e voz, via satélite, com cobertura global, incluindo a aquisição de material
de comunicações satelital Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) Menor Preço
por Grupo/Item. Envio de Propostas por Sistema Eletrônico: até 21 de fevereiro
de 2014, às 09 horas, no sítio www.comprasnet.gov.br. Endereço: EPCT KM 05 Setor Habitacional Taquari – Lago Norte – DF. Informações Gerais: o edital estará
disponível a partir de 10 de fevereiro de 2014, no sítio www.comprasnet.gov.br
ou das 10:00 às 12:00 hs e de 13:30 às 16:30 hs, no endereço acima descrito,
na seção de projetos especiais do centro de comunicações e guerra eletrônica
do exército, para consulta ou aquisição de cópia. mais informações tel(s)
(061) 3415-3022 / 3415-3349.
Brasilia / DF, 07 de Fevereiro de 2014
ALEXANDRE LEAL BARBOSA – Ten Cel
Ordenador de Despesas da Ba Adm CCOMGEX

Ministério da
Ciência, Tecnologia
e Inovação

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO
E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria de Estado de Cultura
AVISO DE LICITAÇAO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
A Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Pará - SECULT, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria N.º 0397 de 05 de outubro de 2013, torna público que realizará procedimento
licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja ﬁnalidade é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PÓRTICO DE ENTRADA, ESTACIONAMENTO E ACOLHIMENTO, INCLUINDO
A RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO PRINCIPAL COM EXTENSÃO DE
3,3 KM, DO PARQUE ESTADUAL DO UTINGA, EM BELÉM, PARÁ
TIPO: Menor Preço Global.
LOCAL: Av. Magalhães Barata n 830. - DATA DA ABERTURA: 11/03/2014 HORÁRIO: 10:00h (local).
VALOR DO EDITAL: Gratuito - FONTE DE RECURSO: 0130000000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 13.391.1340-7454 PTRES: 157454 Ação: 190217
Projeto atividade: 7454-0130000000-449051
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Paulo Roberto Chaves Fernandes.
O EDITAL e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da comissão de licitação da
SECULT no horário de 09 às 14h, localizada na Av. Magalhães Barata n° 830, Bairro de São Brás, na Cidade
de Belém-Pa, mediante a apresentação de CD-R ou DVD-R para gravação sem nenhum custo;
Belém, 10 de fevereiro de 2014.
Comissão Permanente de Licitação.

dos de militares da reserva
convocados pela comissão.
No Rio, em 2013, o Comando Militar do Leste destacou
o tenente-coronel André Luís
para uma sessão que ouviu
um militar da reserva acusado de crimes nos anos 1970.
O mesmo ocorreu no depoimento reservado que o general Álvaro Pinheiro prestou
em novembro, no Rio. Pinheiro apareceu com 16 militares,
da ativa e da reserva. E dois
militares da reserva acompanharam o depoimento do coronel reformado do Exército
Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiou o antigo DOICodi paulista de 1970 a 74.
A Folha questionou o Ministério da Defesa sobre os
acompanhamentos e sua motivação, mas a pasta afirmou
que não se pronunciaria. O
Exército não respondeu.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 04/2014 – UASG 240224
Nº Processo: 01200.000177/2014-26. Objeto: Contratação de empresa de
engenharia e/ou arquitetura para a elaboração de Projeto Executivo para a
construção do Complexo do CEMADEN, no Parque Tecnológico de São José
dos Campos, SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Entrega do edital: 10/02/2014
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Setor Administrativo
do CEMADEN, Rodovia Presidente Dutra, km 40, Cachoeira Paulista, SP.
Abertura das Propostas: 20/02/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: O edital poderá ser obtido por meio dos sítios eletrônicos:
www.mcti.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
GILZELE BASTOS
Pregoeira Oficial – CEMADEN/MCTI
Portaria nº 15 de 27/09/2013
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Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico por SRP nº 09/2014
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP torna pública a
abertura do Pregão Eletrônico por SRP nº 09/2014, que tem como objeto a
contratação sob demanda, pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, de empresa especializada para apoio ao processo de planejamento
e gestão estratégica, utilizando como referência a metodologia do Balanced
Scorecard – BSC, contemplando serviços de formulação, revisão, desdobramento
(tradução), alinhamento, implementação, monitoramento e capacitação,
conforme especificações e condições constantes do Edital e seus anexos.
A abertura das propostas está prevista para o dia 26/02/2014, às 09:00 horas,
no sítio: www.comprasnet.gov.br. O Edital está disponível na Coordenação de
Compras do MP, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “K”, 2º andar, sala
216, Brasília-DF, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:45 horas ou sem
ônus por meio dos sítios www.comprasnet.gov.br ou www.planejamento.gov.br.
MARCOS RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO GOMES
Pregoeiro

Brilhante ustra em audiência da comissão da Verdade
memória

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Nos termos do Art.19 e seus
parágrafos e, em observância ao Art.
56, do estatuto do Sindicato dos
Professores de São Paulo, convoca
os professores associados deste
sindicato, para Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se em sua
sede, à Rua Borges Lagoa, 170, nesta
cidade de São Paulo, no dia 13 de
março de 2014, às 13 horas, em primeira convocação, havendo quorum,
ou às 14 horas em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
! alteração do estatuto do Sindicato dos Professores de São Paulo.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2014.
Prof. Luiz Antonio Barbagli
Presidente
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Ex-deputado federal
Adhemar de Barros
Filho morre em SP
De sÃO PaulO - Morreu neste
domingo o empresário e político Adhemar de Barros Filho,
84, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês desde novembro
para tratar de um linfoma do
sistema nervoso central.
Deputado federal por seis
mandatos, participou da Constituinte de 1988. Começou na
política nos anos 1960 e se filiou a seis partidos, incluindo a
Arena, que dava sustentação ao
regime militar, e o PDT, do esquerdista Leonel Brizola.
É o primogênito do ex-governadorpaulistaAdhemardeBarros (1901-1969). No ramo empresarial, Barros Filho esteve
à frente da Lacta, vendida para
o grupo Philip Morris em 1996.

Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico por SRP nº 01/2014
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP torna pública a abertura
do Pregão Eletrônico nº 01/2014, que tem como objeto a contratação, por meio de
Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada na prestação dos serviços
de eventos, compreendendo: planejamento, organização promoção e execução,
incluindo a elaboração e fornecimento de infra-estrutura no que se refere à locação de
espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design
para estantes, exposições ou feiras, compreendendo a montagem, desmontagem,
manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços
correlatos a área, a serem realizados em todo o território nacional, para atender as
necessidades do MP, conforme especificações e condições constantes do Edital e
seus anexos. A abertura das propostas está prevista para o dia 21/02/2014, às 9:00
horas, no sítio: www.comprasnet.gov.br. O Edital está disponível na Coordenação de
Compras do MP, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “K”, 2º andar, sala 216,
Brasília-DF, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:45 horas ou sem ônus
por meio dos sítios www.comprasnet.gov.br ou www.planejamento.gov.br.
LINDOMAR CALDEIRA EVANGELISTA
Pregoeiro

