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JOE STENSON
France Presse, Kiev

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu ontem ao Conselho de Segurança da ONU que acabe
com os "crimes de guerra"
contra civis ucranianos cometidos por tropas russas,
que supostamente estão
preparando uma nova ofensiva no leste e sul do país.
Na Ucrânia, as tropas russas "mataram pessoas em
seus apartamentos, em suas
casas com granadas, esmagaram civis com tanques
quando estavam de carro na
rua, só por prazer", acusou
Zelensky em um discurso
transmitidoaovivoporvídeo
na ONU, em Nova York.
O presidente ucraniano
pediu que o Conselho de Segurança exclua a Rússia, um
de seus cinco membros permanentes, e advogou por
uma reforma do sistema de
Nações Unidas para que "o
direito ao veto não signifique direito a morrer".
"Agora, precisamos de decisões do Conselho de Segurança para a paz na Ucrânia" e,
caso a ONU se mostre incapaz
de assumir "imediatamente"
essa "opção", a outra seria "sua
dissolução", afirmou.
O discurso de Zelensky
aconteceu ainda sob o impacto das descobertas de dezenas de civis mortos em Bucha e outras cidades da região de Kiev após a retirada
das tropas russas.
As autoridades ucranianas
e das potências ocidentais
acusaram a Rússia de "crimes
de guerra" e "genocídio".
"O que vimos em Bucha
não é um ato isolado de uma
unidade solitária. É uma
campanha deliberada para
matar, torturar, estuprar, cometer atrocidades", declarou
o secretário de Estado americano, Antony Blinken.
Os Estados Unidos e a
União Europeia (UE) preparam novas sanções para asfixiar a economia russa e
forçar o presidente russo,
Vladimir Putin, a encerrar a
invasão da Ucrânia, iniciada
em 24 de fevereiro com o
objetivo declarado de defender os territórios pró-russos
da região de Donbass, no les-

CONFLITO Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, clamou ao Conselho
de Segurança da ONU que acabe com os "crimes de guerra" contra civis

Ucrânia pede que mundo
aja para parar a guerra
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Imagens de satélite

Imagens da devastação na Ucrânia são exibidas em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas
te da Ucrânia.
A Rússia nega participação na matança indiscriminada de civis e garante que
as imagens mostradas são
"montagens" da Ucrânia.
O chanceler russo, Serguei
Lavrov, considerou as denúncias uma "provocação aberta
e falsa, que serve para encontrar um pretexto para minar as negociações de paz".
"Nas próximas semanas,
esperamos um avanço russo
no leste e no sul da Ucrânia
para tentar tomar o controle
de todo o Donbass", informou o secretário-geral da
Otan, Jens Stoltenberg.
Isso permitiria à Rússia

criar "uma continuidade
territorial com a Crimeia", a
península ucraniana ocupada e anexada pela Rússia em
2014, completou.
Em antecipação ao ataque, toda a região leal ao governo se esvazia de civis.
Centenas de mulheres,
crianças e idosos esperam
desde o fim de semana por
trens para deixar a região a
partir da estação de Kramatorsk, a capital regional desde 2014 da área controlada
pela Ucrânia.
A cidade registrou na madrugada de ontem fortes
bombardeios que destruíram uma escola no centro da

cidade, localizada ao lado de
uma delegacia de polícia.
Nesta região do leste da
Ucrânia, uma das cidades
mais castigadas é Mariupol,
assediada desde finais de fevereiro pelas tropas russas.
"A situação vai além de
uma catástrofe humanitária, porque há mais de trinta
dias as pessoas não têm calefação, água, nada", declarou à AFP o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko.
O exército russo informou ontem ter abatido dois
helicópteros
ucranianos
que tentavam evacuar os líderes de um batalhão nacionalista envolvido na de-

fesa do porto estratégico do
Mar de Azov.
Outras partes do país, começando por Kiev, seguem
em alerta. Durante a madrugada, as sirenes foram ativadas na capital e em outras
grandes cidades como Odessa (sul) e Kharkiv (nordeste).
Em Lviv, a principal cidade
do oeste da Ucrânia, também
foram ouvidas sirenes de
alarme, segundo uma jornalista da AFP, e explosões foram registradas na cidade de
Radekhiv, a cerca de 70 quilômetros de distância, segundo uma autoridade local.
Anovabateriadesançõesda
UE incluirá limitações às imErnesto Benavides / AFP

PROTESTO

Castillo anuncia fim do
toque de recolher em Lima
CARLOS MANDUJANO E
FRANCISCO JARA
France Presse, Lima

O presidente do Peru, Pedro
Castillo, anunciou ontem o
fim antecipado do toque de
recolher diurno que havia
decretado em Lima e no vizinho porto de Callao para
conter os protestos.
"A partir deste momento,
vamos tornar sem efeito esta imobilidade [toque de recolher]. Corresponde pedir
tranquilidade ao povo peruano", disse Castillo sentado ao lado da presidente do
Congresso, a opositora María del Carmen Alva.
O fim do toque de recolher
foi recebido com vivas por
centenas de manifestantes
reunidos perto do edifício
do Congresso e em outras
partes de Lima, afirmando

portações de "petróleo e carvão" russos, anunciou o ministro das Relações Exteriores
francês, Jean-Yves Le Drian.
"É claramente necessário
aumentar ainda mais nossa
pressão", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Os Estados Unidos começaram a impedir que Moscou
pagasse suas dívidas com
fundos armazenados no sistema financeiro americano.
Agora, "a Rússia deve escolher entre esgotar suas reservas restantes em dólar,
buscar novas receitas ou dar
calote", declarou um porta-voz do Departamento do
Tesouro americano à AFP.
Separadamente, os Estados Unidos, em coordenação com a UE e o G7 de economias avançadas, proibirão a partir de hoje "qualquer novo investimento" na
Rússia, segundo uma fonte
próxima ao caso.
França, Alemanha, Itália,
Espanha, Dinamarca, Suécia
e Eslovênia expulsaram dezenas de diplomatas russos
nos últimos dias e a UE declarou "persona non grata"
vários membros da representação da Rússia na UE,
por causa de "atividades
contrárias" ao seu status de
diplomatas.

que tinham dobrado o presidente, observaram jornalistas da AFP.
"O presidente Castillo
anuncia que a imobilidade
está suspensa. O povo conseguiu!", tuitou Alva.
Patrulhas militares e policiais vigiavam ontem ruas
semi-desertas de Lima, fazendo cumprir o toque de
recolher diurno decretado
por Castillo para conter os
protestos pela alta de preços.
A medida excepcional, que
devia durar até a meia-noite
de ontem, foi rejeitada por
amplos setores da população, incluindo líderes da esquerda.
"As medidas tomadas, como as que foram adotadas
ontem [segunda-feira], não
são para ir contra o povo,
mas para resguardar a vida
dos compatriotas", afirmou

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AGÊNCIA BRASIL
Xangai

Manifestante entra em confronto com policial durante protesto em Lima
Castillo, que enfrentou o primeiro protesto em seus oito
meses de mandato.

Aulas suspensas

As lojas estavam fechadas,
as aulas suspensas, aulas
suspensas e o transporte público era quase ausente na
capital e no vizinho porto de

Callao, onde vivem 10 milhões de pessoas, quase um
terço da população peruana.
Os limenhos foram surpreendidos pela ordem de
imobilização, anunciada pela televisão por volta da
meia-noite por Castillo, pois
os distúrbios desse dia ti-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/22. REPUBLICAÇÃO. Dia 19/04/22 às 9h. Objeto: aquisição de pensos hospitalares. Menor
preço por lote. Editais: https://ibipeba.ba.gov.br/. Informações: na CPL, Pç. 19 de Setembro, 02, ou tel. 7436482110 ou
e-mail: licitapmib@gmail.com, de 8 às 13h. Ibipeba/Ba, 06/04/22. Demóstenes de Sousa B. Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ nº 13.827.019/0001-58

PREGÃO ELETRONICO 07/22. REPUBLICAÇÃO. PA 08/22. Objeto: aquisição de equipamentos
de informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e mobiliários em geral. Menor preço por lote.
Dia 19/04/22 às 9:15h. /////////////// TOMADA DE PREÇO 03/22. Objeto: construção do muro
de entorno do campo de futebol no Povoado de Cisterna. Menor preço global. Dia 27/04/22
às 9:30h. Edital: www.soutosoares.ba.gov.br. Informações: tel. 7533392150. Souto Soares/Ba,
06/04/22. Amaury Alves B. Junior. Pregoeiro.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa realizará licitação em 19/04/2022 às
09h00min, de Brasília Local Sítio: //www.gov.br/compras/pt-br/ N° da Licitação: 010-2022. Objeto:
Seleção de propostas para aquisição de medicamentos para servir a secretaria de saúde do município
de Dom Macedo Costa, mediante sistema de registro de preços, Informações:
copel.dommacedocosta@gmail.com ou pelo tel. (75) 3648-2169. Divulgação dos outros atos
-Diário Oficial - site:
www.dommacedocosta.ba.io.org.br. Leonardo de Jesus Santos - 06/04/2022 - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 08/22. PA 44/22. Menor preço por lote. Objeto: aquisições de medicamentos, materiais hospitalares, outros correlatos. Recebimento das propostas e habilitação:
06/04/22 a 20/04/22 até as 8:30h. Abertura: 20/04/22 às 8:30h. Disputa: 20/04/22 às 9h. Edital:
na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, www.licitacoes-e.com.br, ID 930305 ou http://
www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros atos: Diário Oficial. Cordeiros/
Ba, 06 de abril de 2022. Mariana Maria de A. Pereira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
PREGÃO ELETRÔNICO No 010/2022

PANDEMIA

Xangai amplia
lockdown apesar
de queda de casos
de Covid-19

Homologa e adjudica a TOMADA DE PREÇOS 01/22, PA 06/22, objeto: manutenção de pavimentação em paralelepípedo,
calçadas e meio fios. Vencedora: ECG Engenharia e Serviços EIRELI, CNPJ 17.380.495/0001-24. Valor: R$ 1.815.532,90.
Uauá/Ba, 06/04/22. Marcos Henrique L. Rosa. Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, A Sec. M. de Educação de Capim Grosso–BA, homologa o Resultado: Pregão Eletrônico Nº 009/2022, Objeto: contratação de empresa para
o fornecimento de grama sintética - monofilamento 52mm. com instalação. MMS PINOVA
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTDA, CNPJ: 17.992.979/0001-24; Valor
Global, R$ 323.595,00. 30/03/2022, Neumaria Gomes da Silva, Secretaria de Educação.

Imagens de satélite divulgadas na segunda-feira pela empresa americana Maxar Technologies parecem desmentir
asafirmaçõesrussasdequeos
cadáveres com trajes civis foram colocados nas ruas após
a saída das tropas.
"As imagens de alta resolução (...) corroboram vídeos e
fotografias recentes das redes
sociais revelando a presença
decorposespalhadosnasruas
e abandonados há semanas",
afirmou a empresas.
"Bem em frente aos meus
olhos atiraram em um homem que foi buscar comida
no supermercado", contou
Olena, uma moradora de
Bucha, que não quis dar seu
sobrenome.
O Tribunal Penal Internacional investiga desde 3 de
março uma denúncia de supostos crimes de guerra neste conflito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

nham se concentrado e os
mais graves ocorreram em
províncias, não na capital.
"Havia informação de
fonte reservada que hoje poderia ocorrer atos de vandalismo. Essa é a razão pela
que tomamos esta medida",
justificou o ministro da Defesa, José Gavidia.
Com cartazes com a frase
"Fora Castillo" e fazendo panelaços, os manifestantes
opositores se reuniram perto do Congresso, na praça
San Martín, no centro, e em
outros pontos da cidade.
"Estamos
marchando
contra as medidas de Castillo. O povo sem trabalho,
com toque de recolher, estamos fartos. Esse senhor
deve ir para casa", disse Nelson del Carpio, um homem
de meia idade que exibia
uma bandeira peruana.

As autoridades chinesas ampliaram, ontem, o lockdown
em Xangai para abranger todos os 26 milhões de pessoas
da cidade, apesar da crescente irritação com as regras
de quarentena no centro financeiro chinês. Os últimos
resultados mostram apenas
268 casos diários sintomáticos de Covid-19. As informações são da Agência Reuters.
Em grande teste da estratégia de tolerância zero da
China para eliminar o novo
coronavírus, o governo ampliou o lockdown para partes do leste da cidade e prorrogou até novo aviso as restrições nos distritos ocidentais que terminariam hoje.
O lockdown mais amplo
ocorreu depois que os testes
mostraram que os casos assintomáticos de Covid-19
aumentaram para mais de
13 mil. Os casos sintomáticos
caíram, nessa segunda-feira, para 268, ante 425 no dia
anterior.
À medida que um número
crescente da população
compartilhava comentários
e vídeos nas mídias sociais,
expressando
frustração
com o lockdown geral, as autoridades não mostravam sinais de hesitação.

