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Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

  

AVISO DE LICITAÇÃO  

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2020.01.09.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos 
Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de 
Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Altaneira comunica aos interessados que no dia 23 
de Janeiro de 2020 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada a Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272, Centro, Altaneira - CE, estará recebendo Envelopes de 
Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra 
citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanete de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira, no endereço acima mencionado, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (88)3545-1185. 

Altaneira/CE, 09 de Janeiro de 2020 

COLL2,2-jno,  

El ideUza Duarte da Silva Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 

Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 



Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO  

Pregão N° 2020.01.09.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lci n° 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO  na modalidade 
Pregão N° 2020.01.09.1, cuja abertura está prevista para o dia 23 de Janeiro de 2020 às 
09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento 
dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município 
de Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Altaneira/CE, 09 de Janeiro de 2020. 

%iiitDua;-te da Silva Oliveira 
Responsável pela Publicação 

Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 
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O Diário Oficial dos Municipios do Estado do Ceará é uma solução voltada à 

modernização c transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA DE ALTANEIRA — CE - AVISO DE 

LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.01.09.1 

Prefeitura de Altaneira — CE - Aviso de Licitação — Pregão 
Presencial n° 2020.01.09.1  Realizará a licitação para aquisição de 

gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de 
distribuição de merenda escolar da rede pública dc ensino do 
Município de Altancira/CE. Abertura: 23 de Janeiro de 2020 às 

09:00h. Edital disponível á Rua Deputado Furtado Leite, n° 272 —
Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. 
Esclarecimentos: Fone (88)3548-1185. Em 09 de Janeiro de 2020 — 

ELIDEUZA DUARTE DA SILVA OLIVEIRA 
Pregoeira Oficial do Município. 	

Publicado por: 
Maria Luzanira Ferreira Estevão 

Código identificador:5AFC6FAF 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

PORTARIA N.° 005/2020 

Assaré, Ceará, 08 de janeiro de 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSARÉ, ESTADO DO CEARÁ, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

CONSIDERANDO os termos do artigo 91, inciso II, letra "a", da Lei 
Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento 
legal para nomeação de servidores titulares dc cargos comissionados e 
de funções dc confiança; 

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores titulares de cargos 
comissionados e de funções de confiança é ato de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, enquanto dirigente máximo da 
administração; 

CONSIDERANDO, a necessidade de se prover o cargo dc Tesoureira, 
junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento, criado pela Lei Complementar n°. 01/2017; 

CONSIDERANDO, finalmente, que o principio da discricionariedade 
administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e 
das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades; 

RESOLVE 

I — Nomear a Sra. Patrícia Simião Alencar, portadora do CPF n". 
017.006.373-98, para desempenhar o cargo de Tesoureira, junto a 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento do 
Município dc Assaré; 

II — Determinar ao órgão de recursos humanos do Município que 
proceda às necessárias anotações em livro próprio; 

III — Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

Assaré, Ceará, aos 08 (oito) dias do mês dc Janeiro do ano de 2020 
(dois mil e Vinte). 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 	

Publicado por: 
Celesio Pereira Evangelista de Alencar 

Código Identificador:0A599D9A 
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ISSN 1677-7069 	 N2  7, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NQ 1/2020 - SRP 

Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 23/01/2020 às 08h:30min (Oito horas e trinta 
minutos) - horário local, objetivando a futura e eventual contratação de empresa 
especializada, para fornecimento de material de consumo e material permanente 
(útensilios e eletrodomésticos), conforme Termo de Compromisso PAR 	9230/2012 , 
para atender as necessidades das Creches Municipais. Aos Interessados o Edital estará a 
disposição, junto a COPEI, situado à Rua Carlos Mostardeiro, 31 - Jardim Caraipe - Teixeira 
de 	Freitas 	• 	Bahia, 	das 	08:OOh 	às 	12:00 	hs. 	e 	no 	site 
H77P://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "editais de licitação", "editais 
baixar". Tu. de Freitas/BA, 09 de janeiro de 2020. Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL N2  2/2020 - SRP 

Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no dia 23/01/2020 às 14h:00min (Quatorze horas) - horário 
local, objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas agricolas e implementos, 
pertencentes à frota do município de Teixeira de Freitas/8A, incluido o fornecimento de 
peças e acessórios genuínos e originais da marca da máquina/implementos, 
compreendendo os serviços de reparos mecânicos, elétricos, tornearia, escapamentos, 
radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de motores e bomba e outros 
serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento das máquinas. Aos 
interessados o Edital estará a disposição, junto a COPEL, situado à Rua Carlos Mostardeiro, 
31 - Jardim Caraipe • Teixeira de Freitas - Bahia, das 08:OOh às 12:00 hs. e no site 
HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "editais de licitação", "editais 
baixar". 

Teixeira de Freitas-8A, 9 de janeiro de 2020. 
ALAN RODRIGUES PEREIRA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NQ 1/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO, CNPJ nu 13.810.312/0001-02, torna 
público que irá realizar a Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N9  001/2020, 
menor preço por lote, vinculado ao processo administrativo n9  001/2020, visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO (PARA USO DIÁRIO E NÃO PARA ESTOQUE), VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA DE TUCANO-BA, cuja sessão será realizada no dia 22/01/2020, 
às 09 horas. Edital e Anexos disponíveis gratuitamente e impressos, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal, à Av. Antônio Carlos Magalhães, 184 - Tucano/BA, CEP 48790-000 
horário de atendimento de 08:00 as 12:00h. Maiores informações pelo telefone (75) 3272-
2181. 

Tucano - 8A, 9 de janeiro de 2020. 
BRUNO LUIS LIMA DE BRITO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NQ 1/2020 

A Prefeitura Municipal de Una-8A, através da Comissão Permanente de 
licitação, torna público o aviso de Tomada de Preços 001/2020 visando a contratação de 
empresa para execução de reforma e ampliação do Colégio Municipal Alice Fuchs de 
Almeida (CMAFA). Data: 28/01/2020 - Horário: 08:00hrs - Informações: 
licitacoes@una.ba.gov.br  / www.una.ba.gov.br  - Tel.: 3236-2021 - Sede da Prefeitura 
Municipal. 

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS 
CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  1/2020 

O Município de Uruçuca torna pública a realização de licitação Tomada de 
Preços n9  001/2020, tipo menor preço global; execução indireta; regime: empreitada por 
preço unitário; objeto: execução de obras de Ampliação e Reforma do Posto Médico de 
Serra Grande no Município de Uruçuca. Abertura 28/01/2020 às 09:00 horas. Edital 
disponível através do Portal: https://svww.urucuca.ba.gov.br/site/licitacoes  ou na sede da 
Prefeitura Municipal no Centro Administrativo Ruhy Mancuso, Rua 'P', s/n, Bairro Everaldo 
Argolo Góes - Uruçuca Bahia, de segunda /sexta das 07:00 as 13:00 horas. Uruçuca, 
09/01/2020. 

RAIMUNDA DOS 5. COELHO 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATADA: LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA. resolveM celebrar entre si PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9  004-
33/2019 DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE TERRA NO 
BAIRRO CRUZEIRO, objeto da Tomada de Preços n2 001/2019, Processo Administrativo nn 
1.642/2019 e por meio do contrato de repasse n,  1037609.10/2017, com base no art. 57, 
§19, II da Lei n.9  8.666/93, e mediante as cláusulas e condições seguintes: Cláusula Primeira 
- Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n.9  004-33/2019 para o dia 30 de 
Outubro de 2020. Cláusula Segunda - As despesas remanescentes do contrato, ora aditado, 
correrão por conta da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: Atividade 
1.069, Elemento 44.90.51.00, Sub-elemento 01 e Fonte de Recurso 24. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  4/2020 

O Pregoeiro torna público a licitação, citada. Processo Administrativo nu 

004/2020, Menor Preço por lote, Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para 
atender a creche do proinfância do Município de Xique-Xique - Bahia através do plano de 

ação articulada - par, de número 23400005361201449 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Abertura: Às 09h0Omin do dia 22/01/2020. Local: 

Na sala de reuniões da CPL na Prefeitura, localizada na Praça Dom Máximo nn 384, Centro. 

Informações: (74) 3661-1556 das 08:00 horas às 12:00 horas. Edital: Na Prefeitura, na sala 

da COPEL, das 08:00 às 12:OOhs. 

0  Esse documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
hfirallosraropos.briaurePhodardestrahl pelo códqo 0S3070)0011000206 

PREGÃO PRESENCIAL Na  5/2020 

O Pregoeiro torna público a licitação, citada. Processo Administrativo nn 
003/2020, Menor Preço Por Lote. Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para 
atender a creche do proinfãncia do Municipio de Xique-Xique - Bahia através do plano de 
ação articulada - par, de número 23400014785201313 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Abertura: As 10h0Omin do dia 22/01/2020. Local: 
Na sala de reuniões da CPL na Prefeitura, localizada na Praça Dom Máximo nu 384, Centro. 
Informações: 174) 3661-1556 das 08:00 horas às 12:00 horas. Edital: Na Prefeitura, na sala 
da COPEL, das 08:00 às 12:OOhs. 

Xique - Xique-BA, 9 de janeiro de 2020 
OBERDAN ALVES DA COSTA 

FSTADO 130 CFARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  2020.01.09.1 

Realizará a licitação para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino 
do Municipio de Altaneira/CE. Abertura: 23 de Janeiro de 2020 às 09:00h. Edital disponivel 
à Rua Deputado Furtado Leite, n9  272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 
12:00h. Esclarecimentos: Fone (88)3548-1185. 

Altaneira-CE, 9 de janeiro de 2020. 
ELIDEUZA DUARTE DA SILVA OLIVEIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE A ARENDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 04.002/2020.PP 

Realização dia 22 de janeiro de 2020 às 10hs00min, Pregão Presencial hl' 
04.002/2020-PP. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar 
(PNAE) e Mais Educação das Escolas Públicas Municipais de Ararendá - Ceará, informações 
na Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 
3633.1302/1303. 

Ararendá-CE, 9 de janeiro de 2020. 
CESAR FERREIRA DE PAIVA 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL hl' 00.002/2020.PP 

Realização dia 22 de janeiro de 2020 às 08h0Omin, Pregão Presencial N° 
00.002/2020-PP. Objeto: locação de veículos e máquinas pesadas, destinados a Diversas 
Secretarias do Município de Ararendá - CE, Informações na Rua Henrique Soares, S/N, 
Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.1302/1303. 

Ararendá-CE, 9 de janeiro de 2020. 
CESAR FERREIRA DE PAIVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 7.002/2020-TP 

O Presidente da CCLP do Município de Banabuiú/CE torna público para 
conhecimento dos interessados que, no dia 27 de Janeiro de 2020, às 09h00mIn na Sede 
da Comissão de Licitações localizada na Av. Queiroz Pessoa, 435, Centro, Banabuiú/CE, 
estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com as propostas de 
preços e documentos de habilitação para o objeto Contratação de Empresa Especializada 
para Execução do Projeto de Implantação de Galerias para Águas Pluviais na Sede do 
Município de Banabuiú-CE, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. O edital 
encontra-se disponível no endereço acima, de segunda à quinta-feira das 07h3Omin às 12h, 
e das 13h3Omin às 17h, e na sexta-feira das 08h às 13h ou através do Portal de Licitações 
no sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 	TCE: 

http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/.  

Banabuiú-CE, 8 de janeiro de 2020. 
PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  23.01.01/2020/PP 

A Comissão de licitação comunica aos interessados que no próximo dia 23 de 
janeiro de 2020, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n9  
23.01.01/2020/PP, cujo objeto é a aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento 
da frota de veículos do Município de Barreira - Ceará. O edital completo estará disponivel 
nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:OOh às 12:00h, no endereço da Sede 
da Comissão à Rua Maria Maia, Centro - Barreira-Ce, e no site: 
http://www.tce.ce.gov.br. 

Barreira-CE, 9 de janeiro de 2020. 
FRANCISCO GERDON LOPES MACIEL 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N 2  TP-07.25.002/2019-SESA 

Secretaria de Saúde. Licitação: Tomada de Preços Nu. TP-07.25.002/2019-SESA. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de reforma do PSF Poço, 
localizado no Sítio Poço do Pau, Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, objeto da 
Proposta N9. 111352.0250001/18-001) / "Requalifica UBS", conforme projeto, planilha 
orçamentária e cronograma fisico-financeiro. 

A Comissão Permanente de Licitação convoca as empresas habilitadas e demais 
interessados no referido certame para abertura dos envelopes de propostas de preços, que 
acontecerá no dia 14 de janeiro de 2020, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, N. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará. Maiores informações no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m. 

Brejo Santo-CE, 9 de janeiro de 2020. 
ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO 

Presidente da CPL 

Praurnerto assinado dEbtalmenre conforme MP ns 1 a00.2 de MAIS/2001, CP 
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas firmaram • ICP•Brasil 	all" 



Toffoli derruba censura 
contra Porta dos Fundos 
e Netflix 1 STF 1 Ministro apontou que Supremo já 
tem firmado entendimento sobre "plenitude da liberdade de 
expressão após serviço de streaming acionar a Corte 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (S'rld, ¡olaia-
Iro MIS ndhili, decidiu, ontem, 
atender ao pedido da Netfilx e 
denotou censura imposta pelo 
desembargador Benedietn Ahl-
cale do Tribunal de Justiça dn 
Rio de Janeiro. Sob a alegação 
de "acalmar :MIMOS", o desern-
barp,ador havia deterrnmado a 
retirada do ar de rua especial 
de fim de ano do grupo humo-
ristico Porta dos Pandos que 
retrata Jesus Cristo corgo um 
humonsenial. 

Toffoh destacou que O STF' 
jA firmou entendimento sobre 
"a plenitude do exenXem da li-
berdade de esprexshn corno de-
corrência imanente da dignida-
de da pecou  humana" e toma 
"meio de realinnaçào/poten-
ciallzação de outras liberdades 
canstitucionais". 

"Não se descuida de rele-
r:birra do respeito á !é cristã 

lasalm como de 1=1.. demais 
crenças religinsaa ou a ,unir-to 
dela). Não é de se supor, conto-
do, que urna Sátira hamodatlea 
tenha u condão de abalar vido• 
roa da fé crista, cuja exisléorla 
retrocede há inala de a (dote) 
mil anos, estando insculpida na 
crença da amimam dos cidadães 
brasileiros", coodulit 1011011. 

O filme, disponibillnolo na  
plataforma de streaming Net - 
IlLs, mostra ie.,: como um ho-
mossexual que se envolve cora 
Inales; além de Maria trair 
José com Deus. A polemica gra • 
nhou mos 0 tentlor 004 apl.. ora 
aleitado >amenas ateda contra 
a ;KW da produtora do Porta 
dna Fundar., no bairro de Ha-
mada, na asna rad do Rio. Dois 
coquctéts molotov foram lança-
dos contra as instataçães 

Ao aunar o STF, a Nela 
alegou que a decisão do Ti dn 
Rio 'tem efeito equivalente ao 

da bomba utilizada no atentado 
termrisla A sede do Porta dos 
Fundam: adenda por meio do 
merino da intimidação". 

"Conaignel n liberdade de 
exprogalo, rondiç:io inerente A 
raclunalidade humana, corno 
direito lionlamental do indivc 
duo e condado do regime de-
mocrático, destacando que o 
«estime democrático presuigiée 
ura ainblenie de livre trAnsito 
de Kiri., no qual todas tenham 
direito o voz", ritos 0 ministre. 

A reclamação é um tipo de 
processo eia que se alega que 
urna derrisão da Suprema Corte 
está 10•11,10 disireapeitada por 
instánems Inferiores.  

A empresa ressaltou que 
o vidro do grupo humoristi• 
ro já possui classdtcação In - 
dicativa para maiores de «g 
anos e é "ondexado corno sá-
tira, cornerila e humor ácido'. 
(Agènela Estado) 
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IA 
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Ti DO RIO 

Ao derrubar 
• censura 
ao Porta dos 
Fundos. Teflon 
lembrou soe 
em setembro 
de 2019 ele 
suspendeu 
uma decisão 
do ri 
tIoneineelLe 
OVC DIron/tea 
apreensão de 
urna história 
de Gel./Ir efeCOS 
COM beijo sia, 
na Rima! do 
/ter. 
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O CANTEIRO DE OBRAS 
DE ROBERTO CLÁUDIO 

laivo mudança no r0/11. traçado. Roberto Cláudio (Pin) 
trabalha com n cenário de lançar um <atalaiam dolo,- 
nhoxitio, mie largará lá ernt.bor mn peaquixas. E que temi 
um mês e meio jeira chegar ao segundo CITO. P0111 nau 

sanear essa eandklatura, o prefeito giganta em ler uma gestão 
bera avaliada. O principal rahn eleitoral devem ser as «hino. 

As Intervenções que afetam o tránsito 0.0 aceleraram 
onda:alar:lente nos últimos meses. Multas estão na Aldeota, 
Meireles, Papiro, mas há também grandes Mras prevista% paro 
avenidas corno José Bastos e Fernanties Thema Na área mais 
rica, a Concentraçào chama atenção. Agora horta mudança na 
Desembargador Mortara. 

São ações onde passa grande fluxo de pianos. Muita gente 
sente. Váriau ficam irritada.. Na politica. todavia, existe a 
pé:cem:si de que o saldo é too:Uivo. As poucas assim sentem 
que a administração pública fax alguma coisa. 

A aposta ruis Obras COMO cabo etettorid é modelo velho «pie não 
sai de ronda. Junta Sta~ kg nano mala hem sucedida ris 
Fortakon. 'Tasso ..1C(CO.7111 11'7") 101 0 camplo si Estado CAI 
Gome. seguiu a trilha e inepea Re1110010 (14110110. 

DESEMBARGADOR Moreira 
vai entrar em obras 

Uni bom governante não precisa nenasarlamente Imre ohm. 
Há exemplos de cidades coro bastante que/Idade de vida acto 
precisar gastar multo e sem grandes intervenOrst. De forma 
Manca e moderna. Roberto Cláudio Irwtlçv se lhe laça, leni 
Intervenções interessantes na mobilidade. As nuns 400700 

não envnlveram grandes nitras. Ele aposta Ouso, arnedlla nas 
Ace0(1110 que ilha a Ne maçom de modernidade. Rendem 

inelouve para anagernititemacami.1. 

para ter voto, Ri' acha que o revultmln vem mouro de 
ob.. A mudança de cos h, passa gelos poldro. e gs•los eleitores. 

PROIBIR ARTE É COISA QUE SE SABE 
COMO COMEÇA E NÃO COMO TERMINA 

A Justiça brasileira, menino durante rim de sares mem.. 
anuais. debruça-se sobre 1101 ~a11.1 de humor na Internet. 

Não dese Ser pan reto MIMAS Ida de assuntos aguardando 
julgamento, inclusive crimes contra a vista. o desembargador 
Bentsbern Mimir proibia a Meirinho do especial rir Natal lin 
Porta dos Faina.. O presidente do Suprema Tribunal Federal, 
Dias lbffNi, derrubou a prob4,11o. 

E arcilm começa o Brasil acuo, debalenrki sr especial de Natal 
pode ser veiculado. quando o Dia de Reis já p0011011. 

Rem, depois que a produtora PI atacada coto material 
explosivo por coroa do metano programa, a tentar«. de proibir 

selrarlação por via indiciai parece ate civilizada. 

Mas, aperras eni termos relativos. Claro que .são coima (Me 

MIO dá para comparar. Urna é 11111 crime e peado final. A 01.000 

e uma atuação institucional bastante rias-ativei. O papel <In 
Estado como autoridade para illmr o que é permitido nu não na 
express.in artistica 

O ortasador tais Eduardo Carão (lindemos) está C0111 outra 
Iniciativa, para tentar proibir a música. ~linha. de Indmillit, 
por falar de maconha. 

parle o lato de (me esuss iniciattvaa acabam sendo excelente 
promoção para os produto; que invocam proibir, a questão é 

mopte.. 

Ninguém é obrigado a gostar do teor de nenhum desses 
contendas. E há metro cidadãos de se mostrar contra. Monte 
é legitimo. criticar, tudo uso é do jogo. Mas, a arte nlo 
algo joassivel de controle. E da narram= dota ser subveralvy 
provocativa. testar os limite.. Não entender isso é nio 
cromerender a que é arte. 

Admitir esse tipo de controle governamental sobre a 
expressão artistica é o ripa de coisa que se salso e1.01-10 0s00(1:3 

e SUO Se sabe como termina. É ACtINpre presente a tentação 

de impor ideias, gostos. s,doree aos outros Mais forte cm 
alguns 1Cr111,05 que CM outro& 

Eu disse acarta que nunca se sabe corna buo termina, mas dá 
para dizer que nunca é Ima 
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