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AosAltArdaqualificaçãoparaos
homossexuais de “intrinsecamente
desordenados”paraeventuaispor-
tadoresde“donsequalidadesaofe-
recer”, o Vaticano dá um gigantes-
copasso,mesmosemmudaradou-
trina (por enquanto) em uma úni-
ca vírgula.
Mas a Igreja Católica Apostólica

romana,alguémjádisse,écomoum
transatlântico que leva uma eterni-
dade para dar amais leve guinada.
Ao desafiar a própria igreja, no

mesmodocumento,aachar“umes-
paço fraternal”parahomossexuais,
na prática o que se está fazendo é
abrir as portas para que entre uma
lufada de ar fresco, tão necessária
noBrasil emummomento emquea
homofobia virou patético tema de
campanha.
Desnecessário dizer que a infle-

xãosedeveaopapaFrancisco, que,
na viagem de volta do Brasil a ro-

ma, já havia dito que não lhe cabia
julgar os gays.
Foi preciso esperar 16meses des-

de esse tímido sinal para que uma
assembleiadebisposassumissepo-
siçãoalgomaisousada.Provadeque
a igreja é lenta nas mudanças e de
queessatemática,comotodasasque
se relacionam com o uso do corpo
humano, enfrenta forte resistência.
outro assunto em que houve

avanço (retórico) considerável é no
tratamentoacasais heterossexuais
não casados na igreja.
Até agora, a igreja dizia que esse

pessoal “vivia em pecado”. Agora,
o texto menciona “aspectos positi-

vos” em tais uniões, mais ainda se
o casal encarar o matrimônio civil
comoumprelúdioparao casamen-
to na igreja.
Faltou,pelomenosnasúmulaque

pude ler, menção a outro tabu que
opapa já tocara, tambémnoavião,
de regressodeoutra viagem(estaa
Israel). Perguntadosobreaeventual
aceitação,pela igreja,depadresca-
sados,Franciscosaiupela tangente,

mas não fechou a porta.
respondeu: “A Igreja católica

tem padres casados. Católicos gre-
gos, católicos coptas, existemno ri-
to oriental. Porque não é um deba-
te sobreumdogma,mas sobreuma
regra de vida que eu aprecio muito
e que é um dom para a Igreja. Por
não ser um dogma da fé, a porta
sempre está aberta”.
A frase foi muito pouco ou nada

difundidanoBrasil talvezporquenão
havia jornalistasbrasileirosabordo.
E foraditanumcontexto emocio-

nal, uma vez que, pouco antes, um
grupode 26mulheres apaixonadas
por sacerdotes enviaraumacartaa

Bergogliopedindo-lhequedeixasse
de proibir “um vínculo tão forte e
bonito”.
se gays têm “dons e qualidades

a oferecer”, se há “aspectos positi-
vos”emcasamentosnãorealizados
na igreja,parece inescapável enten-
der que padres casados também
têm uma contribuição a dar. E não
énumericamentemenor:haveriano
mundo cerca de 100mil padres ca-
sados, segundo aConfederação In-
ternacional de Padres Casados.
Comohánotóriacrisedevocações

na Igreja católica, o reforço desse
contingente poderia ajudar a abrir
de vezaspesadasportas queoVati-
canomantevetantotempofechadas.
E estaria cumprindo o papel que

opapaFrancisco lheatribuiu,nase-
manapassada, de servir de “hospi-
taldecampanhaparaalmasqueso-
frem”.
crossi@uol.com.br

Opecado jánãomora ao lado
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Documento dos bispos,
inspiradopelo papa, é uma
lufada de ar fresco emuma
igreja paralisadapordogmas
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A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 57/2014 para a Contratação de Empresa

Especializada em Higienização de Enxoval, a retirar o Edital somente no dia 22
de outubro de 2014, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, Jardim Paulista - São Paulo - Hospital de Transplantes Euryclides de
Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 56/2014 para a Contratação de Empresa

Especializada em Locação e Higienização de Enxoval, a retirar o Edital somente no
dia 22 de outubro de 2014, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes
Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123

PREGÃO ELETRÔNICO 2014/11655(9549) – BANCO DO BRASIL S.A.,
neste ato representante da UNIÃO (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES DAPRESIDÊNCIADAREPÚBLICA). Fundamento Legal: art. 18 da
Lei nº 12.865 de 09.10.2013; OBJETO: Registro de Preços para fornecimento
de cooktop, micro-ondas, purificador de água, cafeteira industrial, televisor,
blu-ray e suporte de parede para TV, com garantia mínima de 1 (um) ano, a
serem utilizados nas unidades da “Casa da Mulher Brasileira (CMB)” referente
ao programa Governamental “Mulher, Viver sem violência”, que serão instaladas
nas capitais dos estados e no Distrito Federal, conforme detalhamento e
quantidades definidas no Anexo nº 01; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no
endereço http://www.licitacoes-e.com.br, até 24.10.2014; às 10h; OBTENÇÃO
DO EDITAL: no endereço eletrônico acima e o número da licitação é 560370.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ 00.000.000/0001-91

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiço Social doComércio - AdministraçãoRegional no EstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura da(s) seguinte(s) licitação(s):

1. Objeto(s):
PE C 063/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO - Registro de Preços para fornecimento
futuro e eventual de Salgados Congelados para as unidades do Sesc no Estado
de São Paulo;
PE C 087/2014 - PREGÃOELETRÔNICO -Contrataçãodeempresapara estabelecer
“contrato select academic” com e sem manutenção / atualização de licenças
(software assurance), para aquisição de licenças deusode softwares combase
na lista oficial vigente de produtos Microsoft para uso nas Unidades do Sesc
no Estado de São Paulo;
PE S 228/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), para as unidades e
Administração do Regional Sesc no Estado de São Paulo.

2. Consulta e aquisição do(s) Edital(s):
Pormeiodedownloadno sítio doSesc - sescsp.org.brmediante prévia inscrição
para obtenção de senha de acesso ou, nesta Administração Central - Gerência
de Contratações e Logística, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 às
17h -Av.ÁlvaroRamosnº991,SãoPaulo, sempossibilidadedeextraçãodecópia.

3. Data(s) e horário(s) da(s) sessão(ões) de abertura da(s) licitação(s):
PE C 087/2014 - dia 23/10/2014, às 14h30;PE S 228/2014 - dia 29/10/2014, às 15h;
PE C 063/2014 - dia 05/11/2014, às 10h.

Acervo Folha.
Impressono jornal,
digitalizadona internet e
eternizadonahistória.
www.folha.com.br/acervo

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.
CNPJ/MF nº 02.863.830/0001-78
LICENÇAAMBIENTAL PRÉVIA

A Gas Natural São Paulo Sul S.A. torna público que recebeu da Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo - CETESB a Licença Ambiental Prévia nº 2397, de 10/10/2014, para a implantação do
Sistema de Distribuição de Gás Natural – SDGN Ramal Laranjal Paulista-Botucatu (Fase IV), para a
distribuição de gás natural canalizado no município de Laranjal Paulista, com validade de 5 (cinco)
anos a contar da data de sua emissão.

PREGÃO Nº 059/2014, 057/2014 e 058/2014
PROCESSO Nº 24671/2014, 24674/2014 e 24705/2014

A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP comunica aos interessados
quese encontramabertos os editais dospregõesabaixo: Edital dePREGÃOPRESENCIAL
nº059/2014paraRegistrodePreçosparaFornecimentodePapelSulfite, destinado
aoHospital Estadual Sumaré -HES, do tipomenor preçounitário por item, cuja sessão
pública será realizada no dia 29/10/2014, às 09h30, no Auditório da Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, situado na Avenida Érico Veríssimo, 1.251,
CampusUnicamp,Distrito deBarãoGeraldo, Cep: 13.083-851,Município deCampinas/
SP. Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 057/2014 para Registro de Preços de
MedicamentosGerais, destinadoaoHospital Estadual Sumaré -HES, do tipomenor
preçounitário por item, cuja sessãopública será realizadanodia30/10/2014, às09h30,
no Auditório da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, situado na
Avenida Érico Veríssimo, 1.251, Campus Unicamp, Distrito de Barão Geraldo, Cep:
13.083-851, Município de Campinas/SP. Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 058/2014
paraRegistro de Preços deMedicamentos Gerais, destinado ao Hospital Estadual
Sumaré -HES, do tipomenor preçounitário por item, cuja sessãopública será realizada
nodia04/11/2014,às09h30,noAuditório daFundaçãodeDesenvolvimentodaUnicamp
- FUNCAMP, situado na Avenida Érico Veríssimo, 1.251, Campus Unicamp, Distrito de
Barão Geraldo, Cep: 13.083-851, Município de Campinas/SP. Os editais na íntegra
encontram-se disponíveis aos interessados no sitehttp://www.funcamp.unicamp.br.
Outras informaçõespoderão ser obtidasatravésdo telefone (19)3521-2720.Campinas,
14 de outubro de 2014. Andréia Cristina Lourenção Novais de Souza - Pregoeira.
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