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D ep oß de algyma he sítaç ã.o, o go -

vemo federalparece ter-se dado con-
ta do Ete estâ em anrso no paß. As
rebeliões nos presîdios não constítu-
em apenas uma ameaça à seguran-

ça pública -e isso jâ seria gratle o
bastante.A questão é,sim, de segu-
rança nacional. A b arb âríe agride as
instituições, os fundamentos do Es-

tado democrâtico e umpadrão mí-
nimo de civilidade do qualnão po-
demos abrir mão. O Ete estamos dis-
postos afazer emnossa defesa?

O govemo federaltemse compor-
tado de modo adequado nestes 2O

dias da fase maß aguda da crise. A
propôsito: se alguémesconde uma
grande ideia que corciga coniugar
mais eficíência com ainda mais ra-
pidez, que não se faça de rogado.
Atê porque o que se tem até agora é

muito pouco quando nos damos
conta do atraso no setor. Os enfeza-
dos de hâbito estão certos na sua
preguiça de pensar: nenhuma das
medidas adotadas vai "resolver" o
problema. Então é precßo dízer o

que resolúeria.
O paîs em que presos são mortos

e estrip ados p or seus p ar es assiste,
algo inerme e conformado, a mais
de 5O milhomicídiospor ano. O Bra'
silmatamaß do que qualquer das
guerras emcarsono mundo. As or-
ganizações criminosas que domi-
nam as cadeias tambémtiranizam
monos e periferias.

Che gar am aind a mais longe. N as
eleições de 2016, à sombra de toga-
dos do STF -queproibiram a doa-

çã.o de empresas a campanhas elei-
torais-, as organízações crimino-
sas elegeram pr efeítos e v er e ador es

nas vastas solidões moraß de Ba-
nânia. E não estou aqui a falar ap e'
nas dosgtotões. Setores do Judiciâ-
rio, e o noticiârio estâ à disposição,

E a democracia, estúp
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A crise nos presídios
representa ameaça; os três
Poderes têm de dar uma
resposta agora, não depois

jâ foram expostos ao mal.
Os Estados, com uma exceção

aqui e outra ali, falharam misera-
velmente na tarefa de garantir a se-
gur anç a p úblic a. A omíss ão da U ni-
ão, ness a matêna, é históric a. E, em

seus atos iniciaís, o presidente Te-

merparece disposto aromper opa-
drã.o. Tomara. que seja verdade. E
que não lhe falte ousadia.

Considerados os mandados de
prisã.o por cumprir, o deficit prßio-
nal do Brasil se aproxíma de 7O O mil
vagas. Sem eles, de 3OO mil No Pri-
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Fundação Zerbini
CNPJ: 50.ü4.053ÿ0001'13

Extrato de Contratos
Parlamentar Manoel
: Fundação Zerbini.
Emenda Parlamentar
1 565/1 6-Contratante:
ME. Objeto: Escada

nio:821107/'15- Proc.
Mob. Aço Eirel¡- ME.

Obieto; Escada Do¡s Degraus lnox. Sáo Paulo, 19 de Jane¡ro de 201 7.
Valmir Ol¡velra e Marcel Nascimento.
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Avtso DE LrclrAçÃo

Pregão Presenc¡al 084/SSP/201ó - Objeto: Prestação de serviço de execução de

cabeamento estruturado para nova sede da 5SP'

Data da Sessåo Pública: às 1 4h do dia 02.02.201 7'
Local da Sessäo Pública: Aud¡tór¡o de Licitaçöes da SSP, localizado na Rua Artista

B¡ttencourt, no 30, Centro, Florianópolis/SC. Para retirada do edital, as empresas interessadas

deveráo comparecer ao Setor de L¡c¡taçöes da 55P, no endereço supra munidas do carimbo

da empresa, ou ainda, obtê-los no endereço www.ssp.9c.9ov.br da lnternet.
Flor¡anópolis, 'l 9 de jane¡ro de 2017.
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