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PROTESTOS “Patriotas Europeus” defende leis de asilo restritivas para evitar expansão do islamismo e é acusado de racismo

Campanha mira grupo anti-islã alemão
FOLHAPRESS
São Paulo

O tabloide mais vendido da
Alemanha, o "Bild", engajou-se na campanha contra o
Pegida - grupo que organizou
uma série de protestos contra
a presença de islâmicos no
país -, publicando citações de
50 personalidades.
A capa, a segunda e a terceira páginas do jornal foram
cobertas por frases de políticos e celebridades alemães
com críticas à organização.
Mais tarde, outras 30 personalidades se juntaram ao
protesto no site do "Bild".
O Pegida (sigla em alemão
para Patriotas Europeus con-

Oliver Bierhoff,
ex-capitão da
seleção alemã e
hoje seu diretor
esportivo,
lembrou que o
time campeão
da Copa de 2014
tinha muitos
jogadores de
famílias de
imigrantes

tra a Islamização do Ocidente) diz defender as "raízes judaico-cristãs" da Alemanha e
advoga por leis de asilo mais
restritivas, como forma de
evitar o crescimento do islamismo no país.
O grupo organiza protestos
no país desde outubro, segundo o "Guardian".
Para Helmut Schmidt, premiê entre 1974 e 1982, o Pegida
"apela ao preconceito raso, à
xenofobia e à intolerância".
"A história alemã e o senso
econômico nos dizem que a
Alemanha não deve desprezar refugiados e solicitantes",
disse ao "Bild".
Oliver Bierhoff, ex-capitão
da seleção alemã e hoje seu

diretor esportivo, lembrou
que o time campeão da Copa
de 2014 tinha muitos jogadores de famílias de imigrantes.
"O modo como vivemos a
integração na seleção alemã
também deveria funcionar
na sociedade", afirmou.
A chanceler Angela Merkel
já havia declarado, em seu
discurso de Ano-Novo, que o
coração dos manifestantes
anti-islâmicos está "cheio de
ódio" e que a hostilidade para
com os imigrantes "não tem
lugar na Alemanha".
Sete ministros do atual governo participaram da campanha do "Bild".
Em julho, o mesmo jornal

publicou um texto em que
Nicolaus
Fest,
vice-chefe-de-reportagem, dizia que o
islã vinha lhe incomodando
cada vez mais, diferentemente do cristianismo, judaísmo
ou budismo.
"Estou incomodado pela criminalidade desproporcional
entre jovens com origem muçulmana. Estou incomodado
com as posturas islâmicas para mulheres e homossexuais".
Para Fest, as características
do islã o tornavam uma "barreira à integração".
Políticos e leitores do jornal
reagiram dizendo que o ar-

tigo era racista.
Em 22 de dezembro, o Pegida levou 17 mil pessoas às
ruas de Dresden, no leste do
país, causando revolta na sociedade alemã.
Na segunda-feira, dia 5,
grupos antifascistas, partidos
de esquerda e aliados do governo reuniram 30 mil em
atos em nove cidades para
tentar ofuscar outra rodada
de protestos.
Segundo dados do governo,
um em cada cinco habitantes
da Alemanha tem origem estrangeira.
Os pedidos de asilo, no país,
saltaram de 27 mil, em 2008,
para 185 mil, de janeiro a novembro de 2014.

Padre é expulso
de escola

Coreia do Norte
“amplia” forças

Diretor-assistente na Cardinal Hayes High School, no
Bronx, em NY, Robert Harrison foi demitido depois de
admitir antes do recesso de
Natal que havia abusado sexualmente de 10 menores
entre 1970 e 1980, segundo
autoridades de sua ordem
religiosa informaram ontem. Harrison é padre capuchinho, ensinou religião e
história negra e foi um dos
dois diretores-adjuntos na
escola católica romana perto
do Yankee Stadium, que teve
entre seus ex-alunos personalidades como o ator Regis
Philbin e o cineasta Martin
Scorsese e é conhecida por
seu sucesso em fazer com
que seus alunos sigam para
a faculdade.

O “exército cibernético” da
Coreia do Norte aumentou
seu número de integrantes
para 6 mil, o dobro do estimado pela Coreia do Sul em
2013, e está trabalhando para
causar “paralisia física e psicológica” no sul da Península Coreana, disse ontem o
Ministério da Defesa sul-coreano. O novo número, revelado em um documento
oficial do ministério, foi divulgado após os Estados Unidos, aliados da Coreia do Sul,
terem imposto novas sanções à Coreia do Norte por
um ataque cibernético contra a Sony Pictures Entertainment. A Coreia do Norte
negou envolvimento no recente ataque hacker contra a
Sony Pictures.

Reação

CURTAS
Homem que ajudou dissidente é preso
- As autoridades chinesas
prenderam um acadêmico
que ajudou o dissidente cego
Chen Guangcheng a escapar
da prisão domiciliar em
2012, disse a mulher do intelectual ontem, em um caso
que ativistas dizem que sinaliza uma firme repressão
sobre as liberdades civis.
Guo Yushan, fundador de
uma instituição de estudos
que fez pesquisas sobre regulamentos comerciais, reformas e sociedade civil, foi
detido em Pequim, em outubro. A mulher de Guo, Pan
Haixia, disse que Guo foi formalmente preso sob a acusação de “atividade ilegal”,
mas ela não sabia o que está
incluído nisso. O Centro de
Detenção Nº 1, em Pequim,
onde Guo está encarcerado,

não comentou o caso. Guo
foi fundamental na ajuda
para que Chen fugisse da prisão domiciliar no vilarejo
em que vivia, em 2012. Chen
viajou para Pequim, onde
buscou refúgio na embaixada dos EUA, provocando um
incidente diplomático entre
a China e Estados Unidos.

Mulher-bomba ataca delegacia
Membros de segurança turcas são vistos em frente à
delegacia, depois de um policial foi morto e outro ficou
ferido quando uma mulher-bomba se explodiu ontem
em Istambul, na Turquia

Autoridades
fecharam a
instituição de
Guo, o Instituto
de Transição, no
ano passado
AP Photo

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 167/2014
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação
de Empilhadeira.
Abertura: 19/01/2015 às 10hs - horário de Brasília /DF
Retirada do Edital no site: www.fieb.org.br/ licitacoes
Maiores informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 07/01/2015.
Pregoeiro

PUBLICAÇÃO DO EDITAL
CONVITE SUPRIMENTOS Nº. 156/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva em geradores elétricos.
Abertura: 14/01/2015, às 15:30h (horário de Brasília).
Retirada do Edital no Site da FIEB: www.fieb.org.br/ licitacoes
Maiores informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 06/01/2015
Comissão de Licitação

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

AVISO DE ADIAMENTO
A CHESF torna público o adiamento da Licitação na modalidade Concorrência
– CN-1.92.2014.1390 para contratação de serviço para substituição de
equipamentos diversos nas subestações de Matatu, Pituaçu, Jacaracanga
e Camaçari, no estado da Bahia. Recebimento das Propostas e Abertura da
Documentação de Habilitação: do dia 06 de janeiro de 2015 às 09 horas para o
dia 12 de fevereiro de 2015 às 09 horas, na Sala B-306 do Edifício Sede da Chesf.
Aquisição do Edital: até o dia 11/02/2015 até às 17:00 horas. Ficam mantidas as
demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.0.U. do dia 18 de junho de
2014, seção III, fls. 72.
Fernando José Duncan Meira
Gerente da Divisão de Contratações – DECT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial nº 092/ADCE/SBSV/2014
Abertura: 28/01/2015, às 09:00 (Horário Local). Edital: www.infraero.gov.br no
ícone Licitações. Informações: licitasv@infraero.gov.br; (71) 3204-1764/1239.
SARA PIMENTA LACERDA
Coordenadora de Licitações em exercício (AA 77/SRCE/2014)

AVISO DE EDITAL
TJ-ADM-2014/24909
Objeto: Contratação de instituição financeira oficial para prestação de serviços
bancários de administração das disponibilidades de caixa, incluindo as contas dos
Fundos Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como os depósitos
judiciais e administrativos, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor –
RPV.
Conforme autorização proferida pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, às fls. 100 do processo supramencionado, o Núcleo de Licitação
informa aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Pregão Presencial nº 001/2014
Abertura das propostas: 18/03/2015 às 09:30 horas.
O Edital em referência se encontra disponível no endereço eletrônico: www.tjba.jus.br.
Salvador, 06 de janeiro de 2015.
Adolfo de Souza Ferri
Chefe do Núcleo de Licitação

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SALVADOR

Ministério da
Defesa

AVISO DE CREDENCIAMENTO
O Ordenador de Despesas da Base Aérea de Salvador comunica que estará realizando
o Credenciamento, a nível estadual, Bahia, de pessoas físicas e jurídicas interessadas
na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia,
nutrição, psicologia, e terapia ocupacional e laboratorial aos usuários do Fundo de Saúde
da Aeronáutica (FUNSA). Os interessados poderão obter o edital de credenciamento e
maiores informações na Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos s/n°, São Cristovão,
Salvador-BA, na Seção de Licitações nos dias de segunda à quinta-feira no horário de
08:00h às 17:00h e nas sextas-feiras de 08:00h às 12:00h (Horário Local), pelo e-mail:
licitacaobasv@basv.aer.mil.br ou pelos telefones: (71) 3377-8292/93.
Adolfo Aleixo da Silva Junior
Ordenador de Despesas

