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 ⁄ ASSEMBLEIA-GERAL DA ONU

Guerra será o centro dos debates na ONU
Discursos na Assembleia-Geral das Nações Unidas serão pautados pela invasão russa da Ucrânia e na crise energética 

Guerra na Ucrânia, catástrofes 
climáticas, insegurança alimen-
tar... Em seu discurso na abertura 
de uma Assembleia-Geral profun-
damente dividida, o secretário-
-geral da ONU, António Guterres, 
alertou nesta terça-feira os líderes 
mundiais sobre a “tempestade per-
feita” que se anuncia no horizon-
te e que provocará um “inverno 
de protestos”.

“A crise do poder aquisitivo se 
deflagra, a confiança desmorona, 
as desigualdades disparam, nosso 
planeta queima, o povo sofre, so-
bretudo, os mais vulneráveis” e, 
apesar disso, “estamos bloqueados 
por uma disfunção global colos-
sal”, lamentou Guterres no evento 
em Nova York.

“Essas crises ameaçam o pró-
prio futuro da humanidade e o des-
tino do planeta”, advertiu. “Não te-
nhamos ilusões. Estamos em um 
mar agitado. Um inverno de des-
contentamento se anuncia no ho-
rizonte”, insistiu. Apesar dos peri-
gos, a comunidade internacional 
está “paralisada”, lamentou o se-
cretário-geral da ONU, que aler-
tou para o “risco de divisão entre 
o Ocidente e o Sul”.

Em seu longo discurso cheio 
de pessimismo sobre o futuro do 
planeta, Guterres reconheceu sua 
impotência diante das “divisões 
políticas que minam o trabalho do 
Conselho de Segurança, o direito 
internacional, a confiança e a fé 
das pessoas nas instituições demo-
cráticas”. “Não podemos continuar 
assim”, acrescentou, ressaltando 
que é necessária “uma ação coor-
denada ancorada no respeito do 
direito internacional e na proteção 
dos direitos humanos”.

Após dois anos de pandemia, 
a invasão russa da Ucrânia será, 
“inevitavelmente”, o principal 
tema da assembleia, como disse o 
chefe da diplomacia europeia, Jo-
sep Borrell, dominando boa parte 
dos discursos de cerca de 150 líde-
res que se sucederão na tribuna da 
ONU ao longo de uma semana.

Outra pauta que domina a As-
sembleia é o fato de os países do 
Sul estarem cada vez mais fartos 
que os ocidentais concentrem sua 
atenção na Ucrânia, um tema que 
desvia os olhos de seus problemas 
reais, como as consequências da 
mudança climática e a inflação 
que disparou e afeta, sobretudo, os 
mais pobres. Este quadro se soma 
ao ressentimento Norte-Sul na luta 
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contra o aquecimento global.
Para amenizar essas assime-

trias, Guterres pediu aos países 
ricos que tributem os lucros ex-
traordinários gerados pelas ener-
gias fósseis, de modo a ajudar os 
países vítimas do impacto das 
mudanças climáticas e as popula-
ções afetadas pela inflação. Nesse 
sentido, propôs “redirecioná-los de 
duas maneiras: para os países que 
sofrem perdas e danos causados 
pela crise climática e para as popu-

lações em dificuldade, devido aos 
preços dos alimentos e da energia”.

A dois meses da conferência 
do clima COP27, no Egito, os paí-
ses pobres, na linha de frente do 
impacto devastador de um aque-
cimento global que não provoca-
ram, lutam para fazer os países ri-
cos cumprirem suas promessas de 
ajuda financeira.

Entre os temas que vão con-
centrar os vários encontros bilate-
rais, está a questão do Irã. Seu pre-

sidente, Ebrahim Raisi, participa, 
pela primeira vez, do baile diplo-
mático da ONU.

A assembleia deste ano terá 
ausências importantes, como os 
presidentes da Rússia, Vladimir 
Putin; e da China, Xi Xinping. 
Também não estarão o cubano Mi-
guel Díaz-Canel, o costarriquenho 
Rodrigo Cháves, o venezuelano Ni-
colás Maduro, o mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, e o nicara-
guense Daniel Ortega.

Rússia se mobiliza para anexar regiões ocupadas

Autoridades nas áreas ocupa-
das pela Rússia na Ucrânia anun-
ciaram planos para anexar quatro 
regiões no leste e no sul, enquan-
to o Kremlin atua para abrir cami-
nho para uma mobilização mais 
ampla no momento que se vê cada 
vez mais pressionado a dar uma 
resposta firme para conter a ofen-
siva de Kiev.

As partes controladas pela 
Rússia das regiões de Donetsk, Lu-
gansk, Kherson e Zaporizhzhia de-
vem ter três dias de votação sobre 
se unir à Rússia a partir de sexta-
-feira, no mais recente esforço de 

Moscou para consolidar território 
capturado meses atrás, mas ago-
ra em risco de ser retomado por 
forças ucranianas. O Parlamento 
russo aprovou também uma le-
gislação que pode ajudar a lidar 
com a falta de soldados no campo 
de batalha, o que gera temores de 
que possa ser anunciada uma mo-
bilização em larga escala nos pró-
ximos dias.

As medidas ocorrem após a 
Ucrânia lançar uma ofensiva para 
retomar terra no nordeste do país 
neste mês, impondo uma derro-
ta a Moscou e libertando cerca de 
10% do território capturado pela 
Rússia desde o início da invasão. 
O avanço impulsiona Kiev e deixa 
o presidente russo, Vladimir Putin, 
mais pressionado dentro e fora de 
seu país. Em vez de admitir que a 
guerra não vai bem em todas as 
frentes, porém, Putin prepara uma 
resposta firme, segundo analistas.

O tema foi pauta da Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas e os 
países ocidentais que continuam 

enviando armas para a Ucrânia 
reagiram indignados ao anúncio 
de Moscou de organizar referen-
dos. Os Estados Unidos garantiram 
que “nunca reconhecerão” as ane-
xações russas de território ucrania-
no, enquanto o chanceler alemão, 
Olaf Scholz, referiu-se a estes pro-
jetos como uma “farsa”. Para o se-
cretário-geral da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan), 
Jens Stoltenberg, trata-se de uma 
“escalada” e, para o presidente 
francês, Emmanuel Macron, uma 
“paródia”.

Já outros presidentes - como o 
brasileiro Jair Bolsonaro e o turco 
Recep Tayyip Erdogan - são a fa-
vor de se sentar à mesa para nego-
ciar uma saída “digna”. 

Hoje, o presidente ucraniano, 
Volodimir Zelensky, intervirá por 
vídeo, graças à autorização espe-
cial votada na semana passada 
pelos Estados-Membros. Ama-
nhã está prevista uma reunião 
em nível ministerial do Conselho 
de Segurança.
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MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

O MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA/RS, em conformidade com a Lei nº. 8666/93, Lei
nº 10.520/2002, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação,
modalidade Pregão Eletrônico nº 10/2022, tipo menor preço por item, para Aquisição
de equipamentos de informática e outros, com Recursos provenientes da Proposta
10696.467000/1220-2 do Ministério da Saúde, Próprios e FNAS Federal. Abertura dia 03 de
outubro de 2022, às 8h30min, exclusivamente no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. O edital encontra-se disponível também no site: www.fazendavilanova.rs.gov.br.
Fazenda Vilanova, 20 de setembro de 2022. Amarildo Luis da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2022

João Hermenegildo Pereira, Prefeito Municipal de Esmeralda - RS, torna publico que
realizará sessão de abertura de licitação conforme segue: PREGÃO PRESENCIAL N°
011/2022, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, OBJETO: Contratação de Empresa
Especializada para prestação de serviços médicos de Pediatra para atendimento na UBS
. ABERTURA: As 14:30 horas do dia 03 de Outubro de 2022. Informações e Edital poderão
ser Obtidos na Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS, pelo Site www.esmeralda.rs.gov.br
ou pelo fone (54) 3354-1222. Esmeralda, 21 de Setembro de 2022.

PREFEITURAMUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 - Processo Administrativo nº 99/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 03 do mês de outubro de 2022, serão abertos
os envelopes do Pregão Presencial nº 19/2022, objetivando a Contratação de Empresa especializada,
para prestar ou fornecer serviçosmédicos na área de Clinica Geral, para Sec. da Saúde doMunicípio de
Cristal do Sul-RS.Demais informações e cópias do Edital poderão ser adquiridos na Secretaria Municipal da
Administração, nos horários de expediente das 07:30 ás 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (55)
3616.2215 ou 3616-2217, site www.cristaldosul.rs.gov.br email: compraselicitacoes@cristaldosul.rs.gov.br,
Cristal do Sul-RS, 16 de setembro de 2022. Otelmo Reis da Silvao / Prefeito Municipal


