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-FabianoMaisonnave

Curitiba Afuturaministrada
Agricultura,deputadafederal
TerezaCristina(DEM-MS),re-
cebeudoaçãodecampanhade
umfazendeiroacusadodeser
omandantedoassassinatodo
líder indígenaMarcosVeron.
OchequedeR$30mil,assi-

nadoporJacinthoHonórioda
Silva Filho, foi registrado no
TRE (Tribunal Regional Elei-
toral) em 30 de setembro de
2014,quandoTerezaCristina
concorria a uma vaga na Câ-
mara pelo PSB.

À época, ele já era réu pe-
lo crime, cometido em 2003.
Veron, morto aos 73 anos,
era reconhecido como uma
das principais lideranças da
numerosa etnia guarani-cai-
ová, que luta há décadas por
demarcaçãodeterrasemMa-
toGrossodo Sul.
Para oMPF, o fazendeiro é

omentor intelectual e finan-
ceirodoscrimes.Ele respon-
deporhomicídioduplamen-
tequalificado,tentativadeho-
micídio qualificado, tortura,
sequestro, formação de qua-
drilha armada e dano quali-
ficado.

Ocaso aconteceu em 13 ja-
neiro de 2003, no município
deJuti (310kmaosuldeCam-
po Grande). Homens supos-
tamentepagosporSilvaFilho
atacaram um acampamento
montadodias antes por gua-
rani-caiovás dentro da sua
fazenda, Brasília do Sul, área
reivindicadapelos indígenas.

Veron e outros seis guara-
ni-caiovás foram sequestra-
dos e levados na carroceria
de uma caminhonete, onde
sofreram tortura, incluindo
suafilhaGeisebel, grávidade
setemeses.
Olíderindígenamorreupor

traumatismo craniano após
ser espancado com socos e
coronhadas de espingarda.
Em2010, trêshomensiden-

tificados como contratados
pelo fazendeiro, Estevão Ro-
mero,CarlosRobertodosSan-
toseJorgeCristaldoInsabral-
de, foram condenados a 12
anos e 3meses de prisão pe-
los crimes de sequestro, tor-
tura e formação de quadri-
lha,masabsolvidosdocrime
dehomicídio.Àépoca,oMPF
classificouadecisãode“vitó-
ria parcial”.
Outros21réusnãoforamjul-

Futuraministrarecebeu
doaçãoderéuporassassinato
acusado demandarmatar líder indígena nomS deu r$ 30mil para campanha

gadosatéhoje, incluindoofa-
zendeiro,umPMeNivaldoAl-
vesdeOliveira, apontadoco-
moocapangaqueteriaespan-
cadoVeronequeseentregou
em 2015, após 12 anos foragi-
do. Todos negamos crimes.

Em um caso raro na Justi-
ça, o julgamento foi transfe-
rido de Dourados (MS) para
São Paulo a pedido do MPF,
sob a argumentação de que
Silva Filho, já acusado de ser
omandante,estavacoagindo
testemunhas.Ofazendeiroaté
hojenãofoia julgamentope-
locrimecometidohá15anos.

Em resposta por escrito,
Tereza Cristina afirmou que
“a família de Jacintho Honó-
rio da Silva Filho é amiga de
longadata”equeadoação“é
garantida pela legislação vi-
gente”.
“Cabeesclareceraindaque

nãohácondenação.Ofatode
serréunãoquerdizerquete-
nha cometido qualquer cri-
me”,completouTerezaCristi-
na,quepresideaFrenteParla-
mentar Agropecuária (FPA),
com 245 deputados e sena-
dores.
Em2015,TerezaCristinate-

veoseunomeenvolvidocom

oataque de fazendeiros que
culminounamortedocacique
SimiãoVilhalva,24,nomunicí-
piodeAntonioJoão,também
nosuldeMatoGrossodoSul.
Nodia 29de agostodaque-

le ano, ela e outros dois par-
lamentares participaram de
umareuniãonoSindicatoRu-
raldeAntônioJoão.Dali, saiu
um comboio de camionetes
rumoaoacampamentoden-
tro de uma área em disputa
nomunicípio.
Os integrantesdocomboio

atacaramosguarani-caiovás,
que fugiram a pé. Durante a
confusão, Vilhalva foi morto
comumtirona cabeça.
A reunião e o ataque estão

sob investigação doMinisté-
rio Público Federal. O proce-
dimento corre em sigilo do
Justiça.
Questionada sobre a sua

participação no encontro, a
parlamentar disse que a sua
posiçãofoiadeesperarache-
gadadaForçaNacional,daPM
edoMPF“paraquefizessema
intermediaçãocomosíndios”.
“Nemoprodutor ruralme-

rece perder suas terras nem
o índiomerece viver uma vi-
da semdignidade”, afirmou.

Cade deve aprovar acordo
que perdoaR$ 800mi de
empreiteiras da Lava Jato
-JulioWiziack
e Fábio Fabrini

brasília OCade(ConselhoAd-
ministrativo de Defesa Eco-
nômica) deve aprovar nesta
quarta-feira (21) acordo que
prevê perdão de ao menos
R$ 800 milhões a cinco em-
preiteiras que participaram
de cartel emobras investiga-
das pelaOperaçãoLava Jato.
RelatóriodaSuperintendên-

cia-GeraldoCade,queserále-
vadoajulgamentodosconse-
lheiros,propõeopagamento
deR$898milhõesemmultas
porOdebrecht,OAS,Carioca,
Andrade Gutierrez e Camar-
goCorrêa.Técnicosdoórgão,
porém,sustentamqueovalor
deveria ser de, nomínimo, o
dobro, se levada em conta a
vantagem financeira obtida
pelas construtoras comoes-
quema criminoso.
Ovalor pode ser aindame-

norseaplicadaumacláusula
especialdoacordoqueprevê
queadívidacomoCadepode
serabatidaatéolimitede15%
casoassignatáriassejamaci-
onadasnaJustiçaeobrigadas
areparardanosdiretamentea
empresas lesadaspelocartel.
O acordo é omais vantajo-

so já negociado pelo Cade. O
pagamentopoderáserparce-
lado em 20 anos—em geral,
o limite é de quatro.
Refere-seàsfraudesemlici-

taçõesparaobrasdeplatafor-
masdaPetrobras,daconstru-
ção da sede da estatal emVi-
tória e da montagem eletro-
mecânicadausinadeAngra3.
Tambémenglobaasconcor-

rênciasparaempreendimen-
tosdoPAC(ProgramadeAce-
leração doCrescimento) das
Favelas, no Rio, de estádios
da Copa de 2014 e da estru-
tura das ferrovias Norte-Sul
e de Integração Leste-Oeste.
Aprevisãoéqueaproposta

sejaaprovadapor5votosa2.
Se passar, as empresas ficam
obrigadas a cessar condutas
anticompetitivas,alémdepa-
gar o valor definidono julga-
mento. As empreiteiras, ao
longo do processo, reconhe-
ceramaprática dos ilícitos.
Empresas que não assina-

ramoacordopoderãoser jul-
gadaspeloCadecasooproces-

soqueestánasuperintendên-
cia seja enviadoaoconselho.
O rompimentodoacordo fa-
rá comqueelas voltema res-
ponderoprocesso,podendo
sofrer sançõesmais severas.
A superintendência defen-

deosdescontoscomoforma
deestimularasreparaçõesci-
vis,umaindústriaqueempaí-
sescomoEUAacabamultipli-
candoasmultasaplicadaspe-
los órgãos de defesa da con-
corrência.Issoporqueaspro-
vasdeumcartelficamdispo-
níveisparacivis lesadosabri-
remaçõesdeindenização.Por
isso, asmultas aplicadas não
são tão elevadas nosEUA.
Atualmenteexistemmaisde

50 processos decorrentes da
LavaJatonoCade,quesóana-
lisa a condutade cartel.Mui-
tas dessas obras estão sendo
investigadaspeloTribunalde
Contas daUnião (TCU), cujo
foco é a devolução integral
dos recursos desviados. No
casodeAngra3, as empresas
foram condenadas a ressar-
cir aUnião emR$ 1,6bilhão.
SegundoopresidentedoCa-

de,AlexandreBarreto,ocon-
selhopretendiaintroduzires-
se conceito nopaís e já tinha
modificadooarcabouçolegal
para que a medida fosse im-
plementada.

Órgão recomenda
arquivar investigação
contra Google
sãoPaulo Asuperintendência
doCadeanunciounestaterça
(20) recomendação para ar-
quivar a investigação contra
oGooglepor suposto favore-
cimento de seu comparador
depreços próprio.
A investigação partiu de

umadenúnciadaE-Commer-
ceMediaGroup, donados si-
tes Buscapé e BondFaro, ar-
gumentando que o compa-
rador doGoogle privilegiava
seus próprios resultados na
internet.Segundoapesquisa
doCade,nãofoipossívelcon-
cluirqueacondutadoGoogle
prejudicouaconcorrência.O
casosegueparaotribunalad-
ministrativo doórgão.

A deputada Tereza Cristina Adriano Machado - 8.nov.18/Reuters

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA
BRANCA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 019/2018, realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Especializados em Cirurgia Geral, Cirurgia de Trauma,
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Cirurgia Plástica. Para informações e condi-
ções de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

A AACD está com deficiência de doações. Ligue 0800 771 78 78 e saiba como ajudar.

A AACD – Associação de Assistência à
Criança Deficiente, instituição sem fins
lucrativos, comemora 65 anos de
existência, contribuindo significativamente
para a evolução da reabilitação física e
inclusão social em todo o país.
Acesse:www.aacd.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS OFICIAIS MARCENEIROS
E TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
MÓVEIS DE MADEIRA, SERRARIAS, CAR-
PINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COM-
PENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERA-
DOS E CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA DE
MÓVEIS DE JUNCO E VIME E DE VASSOU-
RAS E DE CORTINADOS E ESTOFOS DE SÃO
PAULO,com base territorial em São Paulo, Osas-
co,Taboão da Serra, Embú, Itapecerica da Serra,
Embu-Guaçu, Juquitiba, Caieiras, Franco da
Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Atibaia, e
Bom Jesus dos Perdões, por seu Presidente con-
voca todos os trabalhadores da categoria sócios
ou não deste Sindicato, a se reunirem em AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se reali-
zará no próximo dia 07 de Dezembro de 2018, às
17:00 horas em 1ª convocação e não havendo
número legal às 18:00 horas, em 2ª convocação,
na forma do disposto no art. 22 e 25 - letra B do
Estatuto Social do Sindicato de Classe, à Rua
Senador Filinto Muller, nº 291, Taboão da Serra,
nesta Capital, a fim de ser discutida a seguinte
ORDEM DO DIA 1.º) Leitura, discussão eVo-
tação da Ata da Assembleia anterior: 2.º) Dis-
cussão,Votação e Aprovação da proposta de
Previsão Orçamentária para o exercício do ano
2019, e Parecer do Conselho Fiscal.

São Paulo, 21 de Novembro de 2018.
Arivonaldo Galdino de Almeida - Presidente

FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT
CNPJ: 05.505.390/0001-75

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 105/18
O presente, objetiva tornar público a intenção do INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT da FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS - FIPT e da empresa BIOMINAS BRASIL, para prospecção de empresas, instituições
públicas e privadas, investidores e demais pessoas jurídicas interessadas em participar do espaço de
coworking do Projeto “BioHub”. O detalhamento das informações referentes a este chamamento estão
disponíveis no site da FIPT (www.fipt.org.br) e do IPT (www.ipt.br).
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do endereço: biohub@ipt.br.

Redução do Capital social da empre-
sa ELYSIAN FIELDS CONSULTORIA
E MARKETING LTDA, CNPJ:
23.689.700/0001-30 de R$ 60.000,00
para R$ 100,00 por considerá-lo
excessivo em relação ao objeto so-
cial da Sociedade, nos termos do art.
1.082, inciso II, do Código Civil .

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80/2018

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º
80/2018, cujo objeto é o Registro de Preços visando a eventual aquisição de notebooks. A
Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site www.compras-
governamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 14h00min (horário de Brasília-DF) do dia
04/12/2018. O Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível, para reprodução
gráfica, no endereço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo
telefone: (71) 3373-7318.

Salvador, 21 de novembro de 2018
Sivaldo Tavares de Jesus

Pregoeiro

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA– BATABRAN-
CA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrôni-

co SE nº 015/2018, realizado para a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA
BRANCA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 016/2018, realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Especializados em Terapia Intensiva e Atendimento Clí-
nico de Urgência e Emergência para Pacientes Adultos. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA
BRANCA, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 017/2018, realizado para a Contratação de Em-
presa para Prestação de Serviços Especializados em Cirurgia Urológica em
Pacientes Adultos e Pediátricos. Para informações e condições de participa-
ção favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT
CNPJ: 05.505.390/0001-75

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 104/18
O presente, objetiva tornar público a intenção do INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT da FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS - FIPT e da empresa BIOMINAS BRASIL, para empresas de engenharia, arquitetura,
incorporação imobiliária, gestores de co-working e investidores em geral para apresentarem soluções e
modelos de parcerias para montagem de infraestrutura e operação de co-working para o projeto BIOHub.
O detalhamento das informações referentes a este chamamento estão disponíveis no site da FIPT
(www.fipt.org.br) e do IPT (www.ipt.br).
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do endereço: biohub@ipt.br.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA
BRANCA, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 018/2018, realizado para a Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços Especializados em Neurocirurgia
e Cirurgia de Coluna Vertebral. Para informações e condições de partici-
pação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Sindicato das Indústrias de Artefatos
de Borracha e da Reforma de Pneus
no Estado de São Paulo - SINDIBOR

Avenida Paulista, 2.001
conj. 1.101/1. 110 - SP

ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO
Será realizada eleição no dia 13 de mar-
ço de 2019, na sede desta unidade para
composição da Diretoria, Conselho Fis-
cal, Delegados Representantes e res-
pectivos Suplentes, devendo o registro
de chapas ser apresentado à Secreta-
ria, no horário das 8:00 às 17:00 horas,
no período de 20 dias a contar da data
de publicação deste Aviso. Edital com-
pleto de convocação da eleição encon-
tra-se afixado na sede do Sindicato.

São Paulo, 21 de novembro de 2018.
Edgar Solano Marreiros - Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

010/2018 (ID 930), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

CONSELHO ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE

Convocação
Edital de convocação de Audiência Pública sobre o EIA/ RIMA do
empreendimento “Centro Logístico Campo Grande”, de responsabili-
dade de Fazenda Campo Grande Empreendimentos e Participações
Ltda. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, convoca audiência pú-
blica sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente - EIA/RIMA do empreendimento “Centro Logísti-
co Campo Grande”, de responsabilidade de Fazenda Campo Gran-
de Empreendimentos e Participações Ltda. (Processos 227/2017 e
022478/17-25), que se realizará no dia 10-12-2018, às 17 horas, no
Fundo Social de Solidariedade – Salão Nobre, Rua do Progresso 700
- Centro, Rio Grande da Serra/SP. Informa que cópia do EIA/RIMA
estará à disposição dos interessados, para consulta, no período de
08 de novembro a 17-12-2018, nos seguintes locais e horários: - SE-
MASA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo An-
dré, Rua José Caballero, 143, Centro, Santo André/ SP, de segunda
a sexta-feira (exceto feriados), das 09h às 12h e das 13h às 16h30;
- BIBLIOTECA DE PARANAPIACABA – “Abia Ferreira Francisco”, Ave-
nida Rodrigues Alves, s/nº, Vila de Paranapiacaba, Santo André/SP,
de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 09h às 12h e das 13h
às 16h; - PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA – Salão de En-
trada, Avenida Dom Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP, de
segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 12h e das 13h às
17h. Informa também que cópia eletrônica pode ser encontrada no
site: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/eia- -rima. Ano
2017 - Processos 227/2017 e 022478-25.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

Aviso de Adiamento: Licitação Pública Nacional - LPN
007/2018 CEL2 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO
DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO
MUNICÍPIO DE CARUARU. Fica adiada, para o dia 27/11/2018,
às 10h (horário local), conforme Adendo 001, disponibilizado
no site da Compesa (www.compesa.com.br). Patrícia Mendes
Cândido Cavalcanti – Presidente da CEL2, Avenida Cruz
Cabugá, nº 1.387 (acesso pela Av. Dr. Jayme da Fonte, S/N,
1º andar), Santo Amaro, Recife/PE, Brasil, CEP: 50.040.000,

Tel.: 55.81.3412-9310, e-mail: cel2@compesa.com.br


