B4

SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 7/8/2017

MUNDO

EM TEMPO REAL Confira, no portal, a
atualização do noticiário internacional
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

Ronaldo Schemidt / AFP Photo

TENSÃO Manifestações crescem com
início da Constituinte e reação militar

Após ataque,
Venezuela
registra mais
conflitos
MARCO ANTÔNIO JR
E CRISTIAN FAVARO
A TARDE SP
e Estadão Conteúdo

A cidade de Valencia, a cerca
de 180km da capital Caracas,
no noroeste da Venezuela,
registrou confrontos de grupos contrários ao governo de
Nicolás Maduro. A tensão
piorou desde o início da Assembleia Constituinte convocada pelo presidente, na
última sexta-feira.
O conflito resultou em
barricadas, fogo nas ruas e
ataques envolvendo o batalhão que defende o ditador
venezuelano. Durante um
dos seu programas de TV e
rádio, exibido pela emissora
estatal, Maduro disse que o
ataque de dissidentes do
exército contra a base de Paramacay, que fica em Valencia, foi "frustrado". Maduro
se referia ao grupo que tentou tomar o controle do forte
e organizar um levante contra o presidente.
Diosdado Cabello, vi-

ce-presidente do Partido Socialista, afirmou pelo Twitter que “na madrugada, atacantes terroristas entraram
no Forte Paramacay em Valencia”. “Vários terroristas
detidos”, disse pela rede social.
Maduro comemorou o
que chamou de vitória contra os "terroristas", e disse
que a Constituinte foi conquistada pelo "voto popular". O exército do presidente agiu contra a população,
lançando bombas de gás, e
ataques com motos e cavalos
contra os descontentes com
a convocação da Constituinte, que na prática aumenta
os poderes de Maduro na
continuidade do Chavismo
na Venezuela.
Juan Caguaripano, ex líder do governo de Maduro
que se revoltou contra o presidente, divulgou um vídeo
em que anunciava o início
de uma revolta militar contra o Governo. “Isto não é um
golpe de Estado, mas sim
uma ação cívico-militar pa-

Base militar de Valencia foi atacada por grupo de opositores ao governo ditatorial

ra restabelecer a ordem
constitucional”, afirmou ao
lado de 20 homens.
A intenção era tomar um
depósito de armas e fortalecer a ação contrária a Maduro. A Assembleia Constituinte deve ser retomada hoje e não tem data para ser
concluída. Paralelamente,
os conflitos parecem cada

vez mais frequentes e com
cenas mais violentas a cada
dia.

Morte

Haydee Franco, do partido
venezuelano de oposição
Avançada Progressista, disse
que um líder local foi baleado e morto em uma manifestação perto da base mi-
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JAPÃO

Hiroshima pede fim de armas
nucleares ao lembrar catástrofe
ESTADÃO CONTEÚDO
Hiroshima, Japão

A cidade de Hiroshima gritou ontem para o mundo um
pedido: que outra catástrofe
envolvendo bomba nuclear
"jamais aconteça novamente". Ontem foi o aniversário
da tragédia, que aconteceu
em 1945, primeira vez na história que armas nucleares
foram usadas em guerra e
contra alvos civis.
Muitos japoneses e outras
pessoas da região veem com
preocupação os testes feitos
pela Coreia do Norte. Mas as
ameaçam despertam uma
preocupação especial nos
habitantes da cidade na qual

litar que foi atacada por um
grupo de opositores do presidente Nicolás Maduro.
Franco afirmou que o homem identificado como Ramon Rivas foi assassinado
na cidade central de Valência, a menos de dois quilômetros da base militar. Ele
foi declarado morto logo depois de chegar ao hospital.

140 mil pessoas morreram
no primeiro ataque com a
bomba nuclear. O ataque foi
seguido por outro no dia 9
de agosto daquele mesmo
ano, que matou mais de 70
mil pessoas em Nagasaki.
"Esse inferno não é algo do
passado", disse o prefeito de
Hiroshima, Kazumi Matsui,
na sua declaração de paz na
cerimônia realizada ontem.
"Enquanto armas nucleares
existirem e governos ameaçarem usá-las, o horror pode
voltar a nos atingir a qualquer momento", disse.
Com a tecnologia de hoje,
apenas uma bomba conseguiria causar ainda mais danos que as duas lançadas na

época, disse o prefeito "A humanidade não deveria nunca cometer tal ato”.

ONU e China

Em sua mensagem para Hiroshima, o secretário-geral
das Organizações das Nações Unidas, António Guterres, disse que a presença de
cerca de 15 mil armas nucleares no mundo e sua "perigosa retórica sobre seu
possível uso" trouxe mais
insegurança.
"Agora, nosso sonho de
um mundo livre de armas
nucleares continua longe de
se tornar realidade", disse.
"Os países que possuem armas nucleares têm uma res-
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Nicolás Maduro
defende que
país permaneça
no Mercosul
O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, defendeu a
permanência do país no
Mercosul e criticou a posição de diversos líderes na
América Latina, que estariam, segundo ele, lutando
contra governos populares.
A crítica foi feita principalmente para os presidentes
da Argentina, Mauricio Macri, e do Brasil, Michel Temer.
"Ninguém vai nos tirar do
Mercosul e adotar medidas
ilegais como as que estão
sendo tomadas", disse ele à
Radio Rebeld, emissora argentina. A entrevista, entretanto, foi gravada antes do
bloco anunciar sua decisão
de expulsar o país.
Na avaliação de Maduro, é
uma injustiça o que fazem
com o país, na medida em
que a Venezuela estaria contribuindo mais com o bloco
do que os próprio fundadores. "Não é hora de expulsar
um membro. É hora de nos
unirmos", disse.
O Mercosul decidiu no último sábado suspender a Venezuela do bloco por rompimento da ordem democrática, após a escalada da
crise no país e a instalação da
Constituinte, convocada por
Maduro. A decisão foi anunciada em reunião dos chanceleres de Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, em São
Paulo. Sobre Temer, Maduro
o acusou de participar de um
golpe para chegar ao poder,
tendo baixa popularidade.

Famílias japonesas
acenderam velas
e incensos no 72º
aniversário da
tragédia nuclear

ponsabilidade extra no processo de empreender etapas
concretas rumo ao desarmamento nuclear mundial".
A esperança é de que Estados Unidos e Japão continuem apoiando a proibição do uso de armas nucleares, conforme os dois países
anunciaram, em 2016, durante a visita do então presidente dos EUA, Barack
Obama. Mas essa perspectiva não é tão certeira hoje,
diante dos constantes testes
da Coreia do Norte.
Uma grande campanha
está sendo feita contra os
testes na Coreia do Norte.
Ontem, a China também pediu a suspensão dos testes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ-BA
AVISO DE LICITAÇÃO
O Presidente da Comissão de Licitação de Curaçá/BA, in fine, no uso de suas atribuições legais torna público
a republicação da Concorrência 001/2017, Processo Administrativo 191/2017, objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de competência da Assessoria
de Comunicação da Prefeitura. Primeira Sessão dia 25/09/2017 às 15:00h. Obtenção do edital: www.curaca.
ba.gov.br. Raimundo Alves de Lira Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE REPUBLICACAO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
a aquisição de madeira de eucalipto tratada para confecção de parques Infantis e iluminação publica deste
município, que será realizada no dia 18 de agosto de 2017, às 8:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O
edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512 Ibotirama-Ba, 07 de agosto de 2017-Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

