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GIBA BERGAMIM JR.
DE SÃOPAULO

Dias após começar a exigir
documento com foto de visi-
tantes,aCâmaraMunicipalde
São Paulo decidiu contratar
30 PMs para fazer a seguran-
ça do entorno do Legislativo.
Ospoliciais farãoali o cha-

mado “bico oficial” —paga-
mento extra à PM, medida
iniciada na gestão de Gilber-
to Kassab (PSD), prefeito de
2006 a 2012. O valor gasto
agora, no entanto, sairá do
orçamento da Câmara.
Adecisão foi publicadano

“DiárioOficial”daCidadeno
mês passado, mas ainda fal-
ta definir quando começará
o trabalho extra, cujo nome
oficial é Operação Delegada.
A contratação desses PMs

vai custar R$ 2.800 por poli-
cial por mês, totalizando em
tornodeR$1milhãoporano.
Policiaismilitares jáatuam

ali dentro do Palácio Anchi-
eta, prédio sede da Câmara.
Agora, eles também farão

policiamento no entorno —
como viadutos Jacareí e 9 de
Julho, ruas no quadrilátero
que cerca o edifício e as pas-
sarelasquedãoacessoao ter-
minal de ônibus Bandeira.
A medida é polêmica, já

que a vigilância seria obriga-
çãodaPMindependentemen-
te do pagamento extra.
Essa é a segundavezquea

Mesa Diretora fazmudanças
para reforçar a segurança da
Câmara. Desde o último dia
11, sóépossívelentrarnopré-
dio após apresentar docu-
mentocomfotoa funcionári-
os posicionados em balcões.
Anovadeterminaçãoocor-

reu após casos de furto no
Legislativoeacusaçõesde in-
vasõesemgabinetesdurante
reuniões da Casa —casos re-
latados por Juliana Cardoso
(PT)epeloopositordela,Fer-
nando Holiday (DEM).
O motivo da nova medida

são crimes ocorridos dentro
e fora da Câmara, segundo o
presidente, Milton Leite
(DEM). “Temos um número

Câmara pagará 30PMspor ‘bico oficial’
Policiaismilitares serão pagos para fazer vigilância em ruas do entorno do Legislativo

Josemar Gonçalves/Tripe Fotografia/Agência O Globo

Familiares na porta do Centro Socioeducativo Lar do Garoto, em Lagoa Seca, na Paraíba
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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/AME MOGI DAS CRUZES, convida as empresas
interessadas em participar da TOMADA DE PREÇO SE nº 15/2017,

realizada para a Contratação de empresa especializada em MANUTENÇÃO
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Os interessados devem retirar
edital no dia 08/06/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro Luís Antônio,
2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODA
MEDICINA/FARMACIA DE ALTO CUSTO DE GUARULHOS, convida
as empresas interessadas em participar da TOMADA DE PREÇO

SE nº 52/2017, realizada para a Contratação de empresa especializada em
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. Os interessados
devem retirar edital no dia 06/06/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitações
A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração
– InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 607/17-PP 14/17 para aquisição de Monitores de Imagens
Radiológicas que será realizado em 03/07/2017 às 09:30 hrs. Proc. 2317/16-PP 07/17 para aquisição
de Armários Modulares que será realizado em 12/07/2017 às 09:30 hrs. Proc. 2045/16-PP 23/16 para
aquisição de Aparelho de Hemodiálise que será realizado em 14/07/2017 às 09:30 hrs. Proc. 1220 e
1221/16-PP 18/16 para aquisição de Ecocardiógrafos que será realizado em 04/08/2017 às 09:30 hrs.
Proc. 177/17-PP 10/17 para aquisição de Microondas Profissional (Cap. 34 Litros) que será realizado
em 16/06/2017 às 09:30 hrs. Os editais poderão ser obtidos na íntegra no site: www.zerbini.org.br.

São Paulo, 02 de Junho de 2017.
Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA PINHO DE
MELO, convida as empresas interessadas em participar da TOMADA

DE PREÇO SE nº 50/2017, realizada para a Contratação de empresa
especializada em ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS. Os interessados
devem retirar edital no dia 07/06/2017 das 10:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

SECRETARIA DE SERVIÇOS
E OBRAS

COMUNICADO DE ABERTURA
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO comunica aos interessados que o Edital e seus
Anexos estarão à disposição para consulta e poderão ser obtidos via internet, pelos
sites:http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e http://comprasnet.gov.br,
a partir do dia 05/06/2017.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/17/SMSO
PROCESSO ELETRÔNICO: 6022.2017/0000075-2
TIPO: MENOR PREÇOTOTAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de vigilância e segurança patrimonial desarmada, no período de 12 (doze)
meses, a serem prestados nas dependências do Edifício Domingos Fernandes
Alonso (GALERIA OLIDO), sito na Av. São João, 473, Edifício Mendes Caldeira,
sito na Praça da República, 154, Estacionamento Álvaro de Carvalho, sito na
Rua Álvaro de Carvalho, 197 e Estacionamento Boticário sito na Rua do
Boticário, 76.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 de
junho de 2017.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 21 de junho de 2017,
às 10 horas.
A participação no presente Pregão dar-se-á por meio do sistema eletrônico,
pelo acesso ao “site” www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas no
Edital,devendo ser observado o início da Sessão às 10 horas do dia 21 de junho
de 2017.

significativodecasos [de rou-
bos e furtos] dentro e fora da
Câmara. No passado, houve
mais de 80 ocorrências [a
maioria delas são furtos].”

GASTO EXTRA
O presidente da Casa diz

que o gasto extra não será
problema.“Comoestamosre-
duzindo custos na Câmara
desdeocomeçodomandato,
podemos gastar com isso.”
SegundoaCâmara, no iní-

cio deste ano houve redução
donúmerodeguardasmuni-
cipais, de 96 para 77, geran-
doquedadegastosdaordem
de R$ 51 mil por mês —de
R$311,6milparaR$260,3mil.
Alémdisso,dizque iráeco-

nomizar R$ 6,3 milhões ao
longo do ano após a aposen-
tadoria de 14 servidores com
altos salários e 15 que atua-

vam na TV Câmara.
Analista criminal e mem-

bro do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, Guaracy
Mingardiconsideraqueame-
dida não faz sentido. “Não
sei porque precisa da PM se
aGuardaCivilMetropolitana
já faz a segurança do prédio.
Issomeparece sóuma forma
de gastar dinheiro”, diz.
Parao consultor, queé crí-

ticodaOperaçãoDelegada,o
policiamento no entorno do
Legislativo deve ser feito pe-
laPMindependentementede
pagamento extra. “A área
central da cidade já tempoli-
ciamento. Não é certo pagar
amaisparaaPMporalgoque
ela já é paga para fazer.”
A reportagem procurou a

PM para comentar o convê-
niocomaCâmaraMunicipal,
mas não obteve retorno.

» CICLoAtIvISMo Pintura de bicicleta no asfalto feita
em rua do Bom Retiro (centro), em trecho de ciclovia que
havia sido apagado, diz a prefeitura, em razão de obras

Ernesto Rodrigues/Folhapress

JoÃo PEDRo PItoMBo
DE SALvADOR

LAuRICEIA BARRoS
cOLAbORAçÃO PARA A folha,
Em cAmPinAGRAnDE (Pb)

Cinco dos sete adolescen-
tes assassinados na rebelião
em Lagoa Seca (PB) na ma-
drugada deste sábado (2) fo-
ram queimados vivos dentro
deumacelanoCentroSocio-
educativoLardoGaroto, que
abriga jovens infratores.
Eles estavam trancados

dentro de uma cela destina-
daapresosprovisóriose tive-
ram colchões e outros obje-
tosqueimados.Semter como
sair, oscinco foramatingidos
pelo fogo e morreram asfixi-
ados e carbonizados. As ou-
tras duas vítimas foram es-
pancadas com barras de fer-
ro até amorte no pátio. Uma
teve o corpo queimado mes-
mo já depois demorto.
As mortes dos jovens, que

tinhamentre 15 e 17 anos, fo-
ramclassificadascomo“mas-
sacre”pormagistradosdaPa-
raíba e geraram uma crise
com troca de acusações mú-
tuas entre os Poderes Execu-
tivo e Judiciário do Estado.
O Lar do Garoto tem capa-

cidadepara44 internos,mas
abrigava 200 adolescentes,
sendo 48 apreendidos provi-
soriamente e 152 cumprindo
sentença definitiva. A maio-
ria foi apreendida por roubo
qualificado e homicídio.
Além da superlotação, um

relatóriodoConselhoEstadu-

Órgãos debatemculpa
sobre superlotação da
unidade ondehavia 200
adolescentesmas cuja
capacidade era de44

Morte de internos em centro socioeducativo gerou crise entre governo do Estado e Justiça

Adolescentes foramqueimados
vivos em rebelião na Paraíba

aldeDireitosHumanosdaPa-
raíba feito no ano passado
apontavaparagravesproble-
mascomoousodesaladeau-
las como celas, falta de água
e ausência de banheiros nas
celasde internaçãoprovisóri-
ase faltadeequipamentosde
segurança emedicamentos.
Com a eclosão da rebelião

e a morte de sete jovens, os
chefesdoTribunal de Justiça
edogovernodoEstado inici-
am uma troca de farpas.
OpresidentedoTribunalde

JustiçadaParaíba,JoásdeBri-
to Pereira Filho, divulgouno-
taemqueafirmaqueoproble-
ma da superlotação poderia
ser resolvido com a constru-

ção de novas unidades, além
danomeaçãoecapacitaçãode
servidores pelo Executivo.
Emresposta, o governoRi-

cardoCoutinho(PSB)acusou
o Judiciário de não respeitar
os prazos para liberação dos
adolescentes infratores,com-
batendoa superlotação, e in-
formouquenãoadmitiriaque
instituiçãoalgumaapontasse
“odedoacusatóriosemantes
mesmoolhar-senoespelho”.
“Existemdezenasdepedi-

dos de liberação sem apreci-
ação por parte do Judiciário.
E internos que já ultrapassa-
ramotempo legalde interna-
ção”, informouanota,defen-
dendo que o problema seja

enfrentado“semhipocrisia”.
Um grupo de 35 magistra-

dos que atuam em Varas de
Infância e Juventude da Pa-
raíba tambémdivulgou uma
nota emque condenaa “gra-
ve violação dos direitos fun-
damentaisdosadolescentes”
ecriticaogovernodoEstado,
responsávelporsuacustódia.

INVESTIGAÇÃO
Segundo os delegados El-

lenMariaeAntônioLopes,de
Campina Grande, quatro in-
ternos, maiores de 18 anos,
são suspeitos de comanda-
rem o motim e os assassina-
tos. Três deles foramdetidos
neste sábado (4) e prestaram
depoimento à polícia. Outro
conseguiu fugir durantea re-
belião e está foragido.
Os delegados afirmaram

que asmortes forammotiva-
das por brigas internas. Um
suspeitodeordenarosassas-
sinatos teriaacusadoumaví-
timadeatuarno roubodaca-
sa deumparente. Segundoa
delegadaEllenMaria, os sus-
peitos planejavam primeiro
matar os desafetos para em
seguida fugir. Contudo, três
nãoconseguiramconcretizar
a fuga e foram apreendidos.
Os trêspresos suspeitosde

comandaromotimforamen-
caminhados para o Presídio
Regional do Serrotão, em
CampinaGrande,edevemser
indiciados por homicídio tri-
plamente qualificado.
Um dos 11 adolescentes

que fugiramdurantea rebeli-
ão foi apreendido namadru-
gadadestesábado(3)emuma
rodovia, e mandado de volta
aoLardoGaroto.Umdosdois
adolescentes que ficaram fe-
ridos continua internado,
com quadro estável. O outro
jovem teve alta e passa bem.

DE SÃo PAuLo -� O Ministério
da Saúde liberou a vacinação
contra a gripe para toda a po-
pulação a partir desta segun-
da-feira (5) devido ao grande
número de vacinas em esto-
que. O Estado de São Paulo,
porém,nãovaiaderiràmedida
e continuará a imunizar ape-
nas os grupos prioritários.
Estadosemunicípiostêmau-

tonomia para seguir ou não a
orientação do ministério. Se-
gundo a Secretaria Estadual
deSaúde,“SãoPaulo temmais
de 44milhões de habitantes e,
portanto,umaeventualamplia-
çãodepúblicosdependedoen-
viodequantitativosextras”.No
momento, o Estado dispõe de
cerca de 3,6milhões de doses.
Em São Paulo, 9,4 milhões

depessoas já foramvacinadas.
Ameta é de 10milhões.

SAúDE

Estadode SPdecide
não liberar a todos
vacina contra gripe

DE SALvADoR -� Seis pessoas fo-
ramassassinadasnanoitedes-
te sábado (3) em uma casa de
praia no Porto das Dunas, em
Aquiraz, na região metropoli-
tana de Fortaleza (CE).
Quatro homens armados

e encapuzados chegaram em
dois carros, invadiram a casa
e atiraram contra os convida-
dosda festa.Oscorposdasseis
vítimas, todos homens, foram
encontrados na varanda e no
gramado da casa.
Sobreviventes se esconde-

rem na parte superior do imó-
vel ou fugiram pulando omu-
ro da casa, alugada para uma
comemoração. Havia cerca de
20 pessoas na festa.
Entre as vítimas estava Da-

vi Saraiva Benigno, 23, preso
em2015 sob acusação de lide-
rar umaquadrilha que atuava
no tráfico dedrogas sintéticas
no Ceará. (JPP)

vIoLÊNCIA

Seis sãomortos a
tiros durante festa
emcasanoCeará


