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IGREJA CATÓLICA Presidente do Brasil foi a primeira chefe
de Estado a ser recebida no Vaticano pelo novo pontífice

Dilma diz que o papa
é argentino, mas
Deus é brasileiro

REUTERS
Rio de Janeiro e Vaticano

A presidente Dilma Rousseff,
primeira chefe de Estado a ser
recebida pelo papa Francisco
após a missa inaugural do
pontífice, brincou que os argentinos têm sorte pela escolha de um papa de seu país,
“mas Deus é brasileiro”.
O encontro de Dilma com o
argentino Jorge Mario Bergoglio, eleito papa no conclave
da semana passada, durou
cerca de 20 minutos no Palácio Apostólico do Vaticano.
A audiência foi bem-humorada e o papa Francisco falou
“portunhol”, contou Dilma a
jornalistas após a audiência.
“Ele disse que estava com o
Brasil, que estava com a América Latina”, disse a presidente, segundo declarações divulgadas pela Secretaria de
Imprensa da Presidência. “Ele
fala em portunhol igual a
gente. E ele entende português bem”, acrescentou.
Questionada, por um jornalista da Argentina, sobre o
que pensa de o papa ser argentino, Dilma respondeu
com bom humor: “Vocês têm
muita sorte. É um grande papa. A Argentina está de parabéns. Agora a gente sempre
diz 'o papa é argentino, mas
Deus é brasileiro'.”

Visita ao Brasil

O papa Francisco, que iniciou
oficialmente o pontificado a
partir da missa inaugural na
terça-feira, disse à presidente
que pretende visitar a cidade
de Aparecida, em São Paulo,
onde fica a Basílica de Nossa
Senhora Aparecida, após participar da Jornada Mundial da

Juventude em julho, no Rio de
Janeiro.
ABasílicadeAparecida,considerada o maior santuário do
mundo dedicado a Maria, recebeu em 2007 a 5ª Conferência-Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe.
O então cardeal argentino
Jorge Bergoglio participou da
conferência, assim como o
agora papa emérito Bento
XVI. Dilma disse que o papa
lembrou da visita a Aparecida
(SP) na conversa com ela, e a
presenteou com um livro resultante da conferência.
A presidente contou que o
papa fez uma recomendação:
não ler o livro todo. “E me
disse assim: 'Você não lê tudo,
porque você pode se aborrecer. Então você pegue o índice

O Brasil será o
destino da
primeira
viagem ao
exterior do papa
Francisco

Pontífice
confirmou que
irá ao Rio, mas
disse que
também visitará
Aparecida (SP)

e olhe os assuntos que te interessar e vai lendo aos poucos'”, disse Dilma.

Boate Kiss

No encontro, Dilma e o papa
também conversaram sobre a
tragédia na boate de Santa
Maria este ano, o combate às
drogas na juventude e as políticas de enfrentamento à pobreza no Brasil.
Sobre Santa Maria, cidade
gaúcha onde um incêndio numa boate deixou mais de 240
mortos em janeiro, Dilma disse que o papa ficou “muito
comovido” com a tragédia e
elogiou o Brasil por ter demonstrado “força e ternura”.
Segundo a presidente, o papa demonstrou conhecimento sobre os programas sociais
do governo para o combate à
pobreza.
Em seu início de pontificado, Francisco, primeiro papa jesuíta e que escolheu o
nome em homenagem a São
Francisco de Assis, tem deixado claro que a prioridade
da Igreja deve ser a proteção
dos mais fracos.
“Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande
compromisso com os pobres,
o que torna a relação com o
Brasil uma relação muito importante para nós, porque o
governo brasileiro vem nos últimos 10 anos, a partir do Lula,
focando a questão da superação da pobreza”, disse Dilma
“Eu inclusive, expliquei para ele como é que nós estamos, e ele conhecia bastante
bem, não houve nenhuma
surpresa da parte dele, ele sabia o que nós estávamos fazendo”, acrescentou.

Encontro de Dilma com Francisco durou 20 minutos

“Ele fala em
portunhol igual
a gente. E ele
entende
português bem”
DILMA ROUSSEFF, presidente

O Brasil é o país
com o maior
número de
católicos do
mundo: 123
milhões

Francisco pede
que religiões e
os que não têm
Igreja se aliem
O papa Francisco pediu que os
membros de todas as religiões e os que não pertencem
a nenhuma Igreja se unam
para defender a justiça, a paz
e o meio ambiente e não permitam que o valor de uma
pessoa seja reduzido a “o que
ela produz e o consome”.
Francisco, eleito uma semana atrás como o primeiro papa
não europeu em 1.300 anos, se
encontrou com líderes de religiões cristãs não católicas,
como ortodoxos, anglicanos,
luteranos e metodistas, e outras incluindo judeus, muçulmanos, budistas e hindus.
“A Igreja Católica está ciente
da importância de um respeito maior de amizade entre homens e mulheres de diferentes tradições religiosas”, disse
o pontífice argentino aos líderes religiosos em uma audiência no Vaticano.
Falando em italiano na Sala
Clementina, ele disse que
membros de todas as religiões e mesmo não crentes
tinham que reconhecer sua
responsabilidade conjunta
“com o nosso mundo, com toda a criação, que temos que
amar e proteger”.
“Devemos fazer muito pelo
bem dos mais pobres, dos fracos, e dos que estão sofrendo,
favorecer a justiça, promover
a reconciliação e construir a
paz”, disse.
Francisco pediu aos líderes
religiosos que combatam
“uma visão unidimensional
de uma pessoa humana, segundo a qual o homem está
reduzido a o que produz e o
que consome”, que ele disse
ser “uma das armadilhas mais
perigosas de nosso tempo”.
A descrição de Francisco de
pessoas que não são de nenhuma religião como “aliadas preciosas” na busca pela
verdade foi um contraste
marcante com a atitude do
papa anterior Bento XVI, que
algumas vezes deixava os não
católicos sentindo-se como
fiéis de segunda classe.
Jason Reed / Reuters

ORIENTE MÉDIO

Obama reforça aliança com Israel
AGÊNCIA ESTADO
Jerusalém

Em sua primeira visita a Israel
como presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama reforçou o apoio de seu país ao
Estado judeu e falou sobre a
luta contra armas nucleares.
Obama disse estar seguro
de que poderia ter feito coisas
diferentes a respeito do
Oriente Médio, mas, ao mesmo tempo, disse que levar paz
para a região é “um problema
muito difícil” de ser revolvido, que já se estende há mais
de 60 anos.
O presidente americano
chegou ao país ontem reiterando a aliança com Israel.
“Os EUA estão orgulhosos de
permanecerem com vocês como seus aliados mais fortes e
como um grande amigo”, dis-

se Obama ao desembarcar em
Tel-Aviv.
Procurando alterar a percepção que muitos israelenses têm de que o governo
atual dos EUA deu menos
apoio ao Estado judeu do que
seus predecessores, Obama
declarou que a aliança entre
os dois países é “eterna”.
O primeiro-ministro de Is-

Na Faixa de
Gaza houve
protesto contra
a postura do
presidente
americano

COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial NUGAF CPE n° 002/2013 - Objeto: Aquisição de kit personalizado para corrida,
composto de camisa dry ﬁt, cinturão com porta documento, porta squeeze, squeeze, e boné - Data: 04/04/2013 Hora: 15h - Local: Site do Banco do Brasil (portal www.licitacoes-e.com.br). Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital e seus anexos pelo endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, ou na sede do
Comando de Policiamento Especializado, situado no Centro Administrativo da Bahia, 5ª Avenida, nº 590, Salvador/BA,
CEP: 41745-000, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, ou pelo tel.: (71) 3115 - 9704 / Fax: (71) 3115-9705, ou
e-mail: leonardo.cedraz@pm.ba.gov.br.
Salvador, 19/03/2013, Leonardo Araújo Cedraz - Cap PM, Pregoeiro.
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Numa coisa todas as torcidas concordam:
informação é aqui.
A TARDE Esporte Clube.
Todos os dias no seu jornal A TARDE.

rael, Benjamin Netanyahu,
agradeceu pela mensagem de
apoio de Obama. Ele disse
apreciar os esforços dos EUA
para frustrar a posse de armas
nucleares pelo Irã por meio
de diplomacia e sanções, e
que essas ferramentas “devem ser aumentadas com
uma ameaça clara e confiável
de ações militares”.
Hoje Obama fará um discurso para estudantes israelenses durante o qual pretende renovar as promessas da
segurança dos EUA num momento em que o país se sente
ameaçado pelo Irã, protegendo seu povo de efeitos colaterais da guerra civil síria e
mantendo seu acordo de paz
com o Egito, governado pela
Irmandade Muçulmana.
Além de reunir-se com autoridades de Israel, Obama

vai encontrar com o presidente Mahmoud Abbas na Cisjordânia e viajará à Jordânia
antes de voltar aos EUA no
sábado.
Enquanto os israelenses receberam calorosamente Obama, palestinos realizaram vários protestos na Cisjordânia
e na Faixa de Gaza. Manifestantes na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, queimaram pôsteres de Obama e
bandeiras dos EUA, acusando
o país de ser pró-Israel.
NaCisjordânia,cercade200
ativistas ergueram dezenas de
tendas na área ao lado de Jerusalém para chamar a atenção da política israelense de
construçãodeassentamentos.
As barracas foram colocadas
na região chamada de “setor
E-1”, onde Israel planeja construir milhares de casas.

Netanyahu pediu mais pressão militar contra o Irã

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - 2ºBPM - ILHÉUS
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2013 - Objeto: Serviço de conservação e limpeza por posto de serviço nas
áreas internas e externas do 2º BPM - Data da Abertura: 04/04/2013 - Horário: 15h - Local: Sala da Comissão
Setorial de Licitação do 2ºBPM/Ilhéus. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos à
Avenida Vereador Amilton de Castro, s/nº, Barra, Ilhéus/Ba (Setor de Licitações) das 13h às 19h (de segunda a
quinta-feira) e das 07h às 13h (nas sextas-feiras). Tel: (73) 3639-2982, ou pela internet www.comprasnet.ba.gov.br
Ilhéus, 19 de março de 2013 - Humberto Antonio Santos Roque - SD 1ª CL PM, Pregoeiro.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIADE FUNDAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Aeroviários do Estado da Bahia, convoca todos os trabalhadores das
empresas aéreas em todo estado, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de Fundação do sindicato, no dia
01.04.2013, na Sede do Sindicato dos Comerciários de Salvador, sito à Rua Francisco Ferraro nº 53, Nazaré, Salvador-Bahia,
às 18:30h, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços dos membros da categoria) e, às 19h, em segunda e última
convocação, com qualquer número dos presentes, para apreciação da seguinte pauta: 1) Fundação do Sindicato; 2) Aprovação
do Estatuto Social; 3) Eleição e Posse da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal; e 4) Filiação à Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil-CTB. Salvador-Bahia, 19 de março de 2013. Joseilton Ferreira Borges - Presidente da Comissão
Pró-fundação.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO AÇUCAR,
ALCOOL E DERIVADOS DA CANA DO ESTADO DA BAHIA
SEDE: Rua Jaime Vilas Boas, 45 – Centro – Terra Nova – Bahia,
CEP 44270-000 – Telefax: (75)3238-2117

EDITAL DE CONVOCAÇÃO / ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAODINARIAS - Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA INDÚSTRIA DE AÇÚCAR ÁLCOOL E DERIVADOS DA CANA DO ESTADO DA BAHIA-STIAEB, CNPJ 15.892.839/0001-59, com sede
na Rua Jaime Vilas Boas 45, Centro, Terra Nova - BA convoca com arrimo no Art. 612 da CLT e Art. e 4º da Lei 7.783/89, para ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS a serem realizadas com todos trabalhadores, associados ou não ao sindicato, das Usinas e
Destilaria, Indústria de Açúcar, Álcool e Derivados da Cana do Estado da Bahia, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril do corrente ano
nas portarias das Empresas Usina Santa Maria situada em Medeiros Neto - BA. Usina Santa Cruz situada em Santa Cruz CabráliaBa e Usina Ibiralcool situada em Ibirapuã-Ba Nos respectivos horários; das 12h00min, em primeira convocação e às 12h30min em
segunda convocação, com qualquer número presente, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: A - Elaboração
e Aprovação da Pauta de Reivindicação, a ser encaminhada às Empresas para consecução da Convenção Coletiva de Trabalho,
inerente ao período de 01 de Maio de 2013 a 30 de Abril de 2014 B - Outorga de poderes à Diretoria para empreender as negociações necessárias, celebrar Acordos Coletivos, instaurar Dissídios Coletivos, ﬁrmar Acordos judiciais ou extrajudiciais; C – Autorizar
a deﬂagração de greve, em caso de malogro das negociações; D – Aprovação de Assembléia de caráter permanente enquanto
perdurarem as negociações; E – Discutir e deliberar sobre a instituição de contribuição assistencial e negociar em favor desta
Entidade, no valor correspondente a 2% sobre o salário base, a ser descontado em folha de pagamento de todos os trabalhadores
da base de representação desta entidade; F – O que ocorrer.
Terra Nova, 13 de Março de 2013.
___________________________________
CEZARIO BARBOSA
Diretor executivo

