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Internacional

Acusações mútuas 
perante a ONU

UCRÂNIA Russos e ucranianos disseram que acordo de paz antigo está sendo descumprido

O vice-ministro de Rela-
ções Exteriores da Rús-
sia, Sergey Vershinin, 

acusou a Ucrânia nessa quin-
ta-feira (17), diante do Con-
selho de Segurança da ONU, 
de descumprir os acordos de 
Minsk de 2015, a mesma acu-
sação feita pelo embaixador 
ucraniano nas Nações Unidas. 
“Não se enganem” por estas 
“especulações supérfluas”, 
disse Vershinin sobre as de-
clarações de altos funcioná-
rios de potências do Ocidente 
que advertem a Rússia contra 
uma possível invasão à Ucrâ-
nia.

A maior parte do discurso 
do vice-ministro russo foi de-
dicada aos acordos de Minsk, 
destinados a pacificar o con-
flito no leste da Ucrânia en-
tre o governo ucraniano e os 
separatistas pró-Rússia, e no 
qual, segundo Vershinin, a 
Rússia não tem participação. 
“Não há outra solução senão 
cumprir o documento” des-
ses acordos, destacou o diplo-
mata russo, lamentando que 
as autoridades ucranianas se-
quer tenham aberto um diálo-
go com os separatistas como o 
acordo previa.

Em um tom muito comedi-
do, Vershinin falou de “atro-
cidades” cometidas no leste 
da Ucrânia, mas sem usar os 
termos de crimes de guerra 
ou genocídio, como Moscou 
denunciou recentemente. Por 
sua vez, ao final da sessão do 
Conselho de Segurança, de-
dicada a analisar o cumpri-
mento dos acordos de Minsk, 
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SOLDADOS Segundo Biden, risco de uma invasão russa é “muito alto”, pois país não está retirando tropas

o representante ucraniano nas 
Nações Unidas, Sergiy Kyslyt-
sya, também acusou a Rússia 
de descumprir os acordos.

“A Rússia pisou sobre os 
acordos logo depois de assi-
ná-los”, afirmou, enquanto se-
gurava o documento em suas 
mãos. “O reconhecimento pe-
la Rússia da independência de 
Donbass”, a região do leste da 
Ucrânia, conforme recomen-
da um projeto que tramita no 
Parlamento russo, “represen-
taria a sua saída dos acordos 
de Minsk”, advertiu Kyslytsya. 
O funcionário lamentou que 
Moscou continue rejeitando 
a realização de uma reunião 
com o presidente ucraniano 
para reduzir a tensão.

A Ucrânia “exige provas” 

da retirada militar russa de 
áreas próximas de suas fron-
teiras.

Em uma declaração conjun-
ta ao término da sessão do 
Conselho, França, Alemanha, 
Irlanda, Estônia, Albânia, No-
ruega e a União Europeia rei-
vindicaram o “total cumpri-
mento” dos acordos de Minsk, 
“começando pelo respeito in-
condicional do cessar-fogo”. 
Esses países reiteraram que, 
em caso de invasão à Ucrâ-
nia, a Rússia sofrerá “enormes 
consequências”.

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
ontem que “toda indicação é 
de que eles estão preparados 
para entrar na Ucrânia”, ao 
comentar a presença militar 

Da Redação, com agências

da Rússia na fronteira do país 
vizinho. Ele considerou que o 
risco de uma ameaça russa é 
“muito alto”, durante breves 
declarações a repórteres, an-
tes de embarcar para Cleve-
land. Biden disse que há in-
dicações de que o presidente 
russo, Vladimir Putin, pode 
lançar mão de uma “opera-
ção de bandeira falsa”. Além 
disso, disse que “não tem pla-
nos” neste momento de falar 
por telefone com o presidente 
russo, Vladimir Putin.

A Rússia expulsou o vice-
-embaixador dos Estados Uni-
dos do país, Bart Gorman, in-
formou o Departamento de 
Estado. Autoridades america-
nas chamaram o movimen-
to de um “passo de escalada” 
que pode limitar as soluções 
diplomáticas para a crise no 
Leste Europeu.

Jair Bolsonaro: 
‘irmão’ de Orbán

HUNGRIA

Em sua última parada pe-
lo Leste Europeu, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 

chamou de “irmão” o premiê 
húngaro, Viktor Orbán - res-
ponsável pela guinada auto-
ritária da Hungria. “Acredito 
no Orbán, que trato como ir-
mão, dadas as afinidades que 
temos”, disse o brasileiro.

Ao destacar a comunhão de 
valores entre eles, Bolsonaro vol-
tou a usar o lema da Ação In-
tegralista Brasileira (AIB), mo-
vimento fundado por Plínio 
Salgado, inspirado no fascismo 
italiano, que teve força na déca-
da de 1930, “Os valores que nós 
representamos podem ser resu-
midos em quatro palavras: Deus, 
pátria, família e liberdade”, disse 
o presidente brasileiro, que cos-
tuma acrescentar a palavra “li-
berdade”, que não está presente 
no slogan original.

Ao lado de Bolsonaro, Orbán 
fez declarações xenofóbicas. 
“Gostaríamos de preservar nos-
sas raízes. E a imigração, na ver-
dade, não colabora muito para 
essa questão”, disse o húngaro. 
“Bolsonaro concorda conosco 
nas questões que dizem respeito 
à melhoria da qualidade de vida 
do nosso cidadão.”

Orbán é um dos símbolos da 
chamada “democracia iliberal”, 

termo cunhado para designar go-
vernos eleitos que adotaram um 
caminho autoritário. Ele chegou 
ao poder em 2010 e, desde então, 
promove ataques contra o Judi-
ciário, a comunidade LGBT, os 
imigrantes, a imprensa e as uni-
versidades independentes.

Em seu giro pela Europa, Bol-
sonaro passou dois dias na Rús-
sia, onde se reuniu com Vladimir 
Putin, e termina hoje em Buda-
peste. Ele volta ao Brasil em se-
guida e pretende sobrevoar a re-
gião de Petrópolis para ver os 
danos causados pela chuva.

Segundo analistas, Bolsonaro 
volta com poucos resultados para 
a diplomacia brasileira, mas com 
ganhos políticos entre sua base 
eleitoral. “Para a política exter-
na brasileira não é um momen-
to marcante, que vai trazer como 
saldo muita cooperação e algum 
tipo de consequência palpável”, 
explica Dawisson Belém Lopes, 
do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri).

Para Oliver Stuenkel, profes-
sor de relações internacionais da 
FGV, a viagem foi importante pa-
ra Bolsonaro se projetar como 
estadista e demonstrar que não 
está isolado. “Isso tem sido um 
elemento importante na retórica 
bolsonarista”, disse. “Estão fa-
lando que não assinaram muito 
coisa. É verdade, mas também 
esse não foi o objetivo.”

Agência Estado
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VISITA Premiê húngaro fez declarações xenofóbicas ao lado do brasileiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Município de Goiana/PE, através da sua CPL, torna público a realização de 
Processo Licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, mediante Regime de Empreitada por Preço Unitário, no 
Valor Estimado de R$ 886.164,51 (oitocentos e oitenta e seis mil cento e 
sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), cujo objeto é a 
contratação de empresa para pavimentação paralelepípedo e drenagem das 
Ruas da Impoeira e Bom tempo, localizados no Município de Goiana/PE. Data 
da entrega dos envelopes: 10.03.2022, no horário: 09h30, local: Avenida Mal. 
Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE. O Edital pode ser adquirido no 
site: www.goiana.pe.gov.br, ou no endereço eletrônico: cpl@goiana.pe.gov.br.

Goiana/PE, 17.02.2022
Emília de Fátima C. Gadelha

Pres. da CPL

EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

ERRATA N° 01/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

Objeto: Delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação dos 
serviços e execução de obras de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no Município do 
Jaboatão dos Guararapes/PE. A EMLUME - Empresa Municipal de Energia e 
Iluminação Pública, com interveniência do Município do Jaboatão dos 
Guararapes/PE e por meio da Comissão Especial de Licitação (Portaria nº 
12/2021, publicada no Diário Oficial do Município - DOM nº 240 do dia 
23/12/2021), torna público aos interessados que se encontra disponível no 
portal oficial da EMLUME, a Errata nº 01/2022 ao Edital e Anexos da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022, no endereço eletrônico 
https://emlume.com.br/licitacoes-2022/. As demais informações 
p e r m a n e c e m  i n a l t e r a d a s .  I n f o r m a ç õ e s  g e r a i s :  e - m a i l :  
pppip@emlume.com.br.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de fevereiro de 2022.
Presidente da Comissão Especial de licitação
Portaria nº 12, de 23 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

AVISO DE EDITAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza urbana 
(incluindo coleta de resíduos sólidos domiciliares, limpeza de canais, galerias, 
praias, coleta de entulhos, volumosos, restolhos, pintura de meio fios, capina e 
podação) em vias públicas, áreas verdes, praças, parques, terrenos baldios e outras 
instalações, terrenos ou edificações de propriedade ou responsabilidade da 
Prefeitura do Município da Ilha de Itamaracá-PE, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme Termo de Referência, especificações e condições indicadas no 
instrumento convocatório. Valor Máximo Admitido: R$ 8.772.943,21 (oito milhões 
setecentos e setenta e dois mil novecentos  e quarenta e três reais e vinte e um 
centavos). Abertura: 22/03/2022 às 10h:00. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no prédio da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, de segunda a 
sexta-feira das 08h00 às 13h00,  no endereço da Av. João Pessoa Guerra, 37 - Pilar - 
Ilha de Itamaracá - PE, Setor de Licitações. Outras informações na íntegra poderão 
também ser obtidas pelo e-mail: cplilhadeitamaraca2021@gmail.com. 

Ilha de Itamaracá, 17 de fevereiro de 2022
JALDECI MARIA DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL
GEORGE AUGUSTO MARTINS CARNEIRO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SENAR-AR/PE - através da sua 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público que promoverá Seleção 
Simplificada para Contratação de Empregado por Prazo Determinado, nos 
termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por prazo determinado de 6 
(seis) meses, para o seguinte cargo/funçõo:  
Analista de Contabilidade – 2 vagas. Resumo das atribuições: Realizar atividades 
relacionadas à rotina contábil e financeira da entidade através da elaboração, análise 
e acompanhamento das demonstrações contábeis, envio das declarações e demais 
obrigações legais, geração de relatórios e informações contábeis e financeiras para a 
tomada de decisões. Requisitos: Ensino Superior em Ciências Contábeis, 
Experiência de 6 meses na área; Registro no CRC. Salário: R$ 2.733,21.

O Processo Seletivo Simplificado se dará por análise curricular e entrevista. Os 
candidatos deverão enviar seus currículos para o e-mail selecao@senar-pe.com.br, 
no período de 21 de fevereiro a 04 de março de 2022, ou entregar pessoalmente na 
sede do SENAR-AR/PE, à Rua São Miguel, nº. 1.050, Bairro de Afogados, Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50770-720, no horário das 08h00 às 18h00, 
mediante protocolo. Os currículos selecionados serão convocados para entrevista 
em data a definir. Recife-PE 18.02.2022.

Aviso de Contratação Por Prazo Determinado


