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líder cubano Fidel Castro 
agradeceu o patriarca da 
Igreja Ortodoxa russa, Kirill, 

por sua contribuição à amizade 
entre seus dois países, durante 
uma visita que fez o religioso - in-
formou ontem o jornal “Juventud 
Rebelde”.

“Fidel levou palavras de reco-
nhecimento ao Santíssimo Pa-
triarca Kirill por sua importante 
contribuição ao fortalecimento 
da amizade entre os povos russo 
e cubano e a difusão dos valores 
que os unem”, disse uma breve 
resenha do jornal, acompanhada 
de seis fotos das duas personali-
dades.

Em visita o� cial a Cuba desde 
quinta-feira, Kirill participou na 
última sexta-feira de uma históri-
ca reunião com o papa Francisco 
no aeroporto de Havana, na qual 
deixaram para trás mil anos de 
discórdias eclesiais e emitiram 
uma declaração ecumênica con-
tra a guerra, o terrorismo, e a favor 
da paz e da família.

Castro, afastado do poder 
desde 2006 por motivos de saú-
de, recebeu Kirill na tarde de an-
teontem em sua residência em 

Havana, onde “dialogaram sobre 
temas de interesse vinculados à 
causa dos pobres, à luta contra a 
discriminação, a preservação da 
paz e a sobrevivência humana”.

O líder cubano completará 90 
anos em 13 de agosto. Nas fotos, 
ele e Kirill aparecem acompanha-

dos da esposa de Fidel, Dalia Soto 
del Valle, e dos tradutores na sala 
da residência, onde recebe com 
frequência visitas internacionais. 
Após celebração de ontem em 
Havana, Kirill continuará sua tur-
nê latino-americana pelo Brasil e 
pelo Paraguai.

CUBANO E LÍDER DE IGREJA ORTODOXA DISCUTIRAM A CAUSA DOS POBRES

O

FIDEL SE REÚNE
COM RELIGIOSO

 O patriarca da Igreja Russa Ortodoxa, Kirill, com Fidel Castro

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

“O regresso” e DiCaprio 
ganham prêmio britânico 

“O regresso” foi o grande ven-
cedor da edição de 2016 do Bafta, 
premiação do cinema britânico. 
A cerimônia aconteceu ontem, 
na Royal Opera House de Lon-
dres. O longa rendeu cinco es-
tatuetas, incluindo as de melhor 
filme, melhor diretor (Alejandro 
González Iñárritu) e o primeiro 
Bafta para Leonardo DiCaprio. 
Ele recebeu o prêmio das mãos 
de Tom Cruise.

Depois de ganhar seu pri-
meiro “Oscar britânico”, como 
a premiação é conhecida, DiCa-
prio vai tentar daqui a duas se-
manas sua primeira estatueta da 
Academia de Hollywood. Ele ha-
via sido indicado três vezes ante-

riormente para o Bafta. Já para o 
Oscar são quatro indicações por 
atuações anteriores.

“O regresso” também ganhou 
os prêmios de fotografia e edição 
de som. “Mad Max: Estrada da 
fúria” ficou com quatro prêmios 
técnicos. Brie Larson, de “O 
quarto de Jack”, foi escolhida me-
lhor atriz. Os prêmios de coadju-
vante ficaram com Kate Winslet 
(“Steve Jobs”) e Mark Rylance 
(“Ponte dos espiões”). “Brooklin” 
foi premiado como melhor filme 
britânico e “Relatos selvagens”, 
da Argentina, foi o melhor filme 
em língua estrangeira. “Carol”, 
que era líder de indicações, não 
ganhou nenhum prêmio.

BAFTA

 Iñárritu (à esq.) foi o melhor diretor e DiCaprio o melhor ator
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IRP 07/2016
Processo nº 23204-004146/2015-28.
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de Serviços Continuados de Condução 

Estado do Pará (valor mensal x 12 meses), tipo ,
na data, horário e local indicados abaixo
elementos técnicos constantes no edital e seus anexos.

: 006.

www.comprasgovernamentais.gov.br

Abertura da Proposta: em 22/02/2016 às 10h00min (horário de Brasília).

Ministério da 
Educação

Pregão Eletrônico nº 013/2015
OBJETO: Aquisição de material de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(O.P.M.E) da especialidade de cardiologia, bucomaxilofacial e prótese auditiva 
para o Hospital Geral de Belém.
ABERTURA: Às 09:00 horas do dia 29 de fevereiro de 2016.
EDITAL: À disposição no Site: www.comprasgovernamentais.gov.br
INFORMAÇÕES: e-mail:  hgebelem.cpl@gmail.com ou pelo fone: (91) 3289-8080

GALVANE TEIXEIRA GOMES – Cel Med
Ordenador de Despesas do H Ge Belém

AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM

Ministério da 
Defesa


