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Presidente sul-coreanoviveondade
popularidade e sebeneficianasurnas
Partido de Moon Jae-in leva maioria dos cargos em disputa em eleições locais e parlamentares

Mike Pompeo (à dir), ao lado do general Vincent Brooks, na Coreia do Sul Jung Yeon-je/Associated Press

A democracia pode estar per-
dendoseucharmeemboapar-
te do mundo, Brasil inclusi-
ve, mas pelo menos na Nica-
rágua é o grande motor para
umlevantepopularque,nesta
quinta-feira (14), fechaocerco
ao presidente Daniel Ortega.
Está convocada uma greve

geral quepretende ser “umgi-
gantesco megafone para co-
municar de forma inequívo-
ca a decisão de um país que
repudia seus governantes”.
Palavra deMedardoMaire-

na, coordenadordoConselho

Nacional emDefesa deNossa
Terra,LagoeSoberania.Éuma
das entidadesmobilizadasno
repúdio ao governo, nascida
da resistência à iniciativa de
construirumnovocanal, con-
correntedocanaldoPanamá,
entregueaumobscuroempre-
sário chinês (daí a Soberania
no nome do conselho).
Na terça-feira (12), o em-

presariado aderiu à propos-
ta de greve geral, somando-
se, com isso, a camponeses
(mobilizados faz tempo con-
tra onovo canal), estudantes,

entrincheirados em universi-
dades, edemaissetoressociais.
A adesão do empresaria-

do é importante porque Orte-
ga e sua mulher, a vice-presi-
denteRosárioMurillo, ao vol-
tar aopoderhádezanos, fize-
ramumpacto informal coma
principal central empresarial
(Cosep, Conselho Superior da
EmpresaPrivada).Oempresa-
riado tinha carta branca pa-
ra fazer seus negócios livre-
mente, desde que não obje-
tasse o crescente controle do
poder por Ortega/Murillo.

Opacto rompeu-se emabril,
quando Ortega tentou impor
uma reforma previdenciá-
ria sem consultar ninguém e
que funcionou como o esto-
pim para o levante popular
que se seguiu. E para a bru-
tal repressão praticada pe-
la polícia e por paramilitares
controlados pelo governo.
O Centro Nicaraguense de

Direitos Humanos contabi-
lizou 146 mortos desde 18 de
abril, a data dos primeiros
grandesprotestos, atéofimde
semanamais recente.

A repressãoeasmortesdela
decorrentesnãoconseguiram
desarmaramobilização.Amí-
dia local calcula que haja cer-
cade cem “tranques”, como se
denominamosbloqueiosdees-
tradaseviaspúblicasnascida-
des,umadastáticasprincipais
da rebelião. Nos “tranques”,
6.000 caminhões estão reti-
dos, impedindo a chegada de
mercadoriasprocedentesdos
outrospaíses centro-america-
nos, o que causou, até agora,
prejuízosavaliados emUS$70
milhões (R$ 258milhões).
O levante popular sitiou de

talmaneiraogovernoque, se-
gundoo jornal (oposicionista)
LaPrensa,Ortega teriamani-
festadoàembaixadoraameri-
canaemManágua,LauraDo-
gu, a disposição de antecipar
aseleições,previstaspara2021.
A embaixadora dos EUA

transmitiu a informação aos
líderesdasmanifestações,que,

no entanto, não se comove-
ram:queremarenúnciadoca-
sal governantes, enãoapenas
antecipação do pleito.
Essareivindicação,por si só,

indica o quanto o sentimento
democrático está cimentan-
do a revolta. Mas, para aju-
dar a comprová-lo, há o fa-
to de que a economia nicara-
guense vai bem: cresceu 4,9%
noanopassadoeficousempre
muitopertodos5%nosquatro
anos anteriores.
Ou seja, não há umpano de

fundo de deterioração eco-
nômica a corroer o prestígio
do governante, ao contrá-
rio do que ocorre no Brasil,
por exemplo.
Na Nicarágua, a conspur-

cação da democracia é que
devolveu às ruas os “mucha-
chos”, a exemplo de seus pais
e avós que derrubaram o clã
Somoza e não querem que se
eternize um clã Ortega.

reivindicar a democracia é o grandemotor dos protestos na nicarágua
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Clóvis Rossi
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Greve geral fecha o cerco aOrtega
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Seul Opartidodopresidente
sul-coreano,MoonJae-in,ven-
ceucomfacilidadeaseleições
realizadasnesta quarta-feira
(13),umdiadepoisdoencon-
trohistóricoentreoamerica-
noDonaldTrumpeoditador
norte-coreano,KimJong-un.
Moon, que teve um impor-

tante papel nas negociações
paraarealizaçãodacúpulade
Singapuraenofimdeabrilha-
via se encontrado com Kim,
vemcolhendoos frutos polí-
ticos de sua iniciativa.
AtaxadeaprovaçãodeMo-

on, que assumiu o cargo em
maio do ano passado após o
impeachmentdeParkGeun-
hye,estavaem72,3%nasema-
napassada,0,9pontopercen-
tualmais que na semana an-
terior, segundoaempresade
pesquisaRealmeter.
Nopleitodestaquarta-feira,

o PartidoDemocrático (cen-
tro-esquerda), de Moon, le-
vou 13 das 17 disputas para
prefeito ougoverno, de acor-
do comaagência denotícias
sul-coreana Yonhap.
Na lista de vitórias está a

capital, Seul, que concentra

cerca de 20% dos 52milhões
dehabitantesdopaís.Oatual
prefeito, ParkWon-soon, ga-
rantiu seu terceiro mandato
e se apresenta como um no-
me bastante provável para a
eleição presidencial de 2022,
quandoMoondeixaopoder.
As pesquisas apontavam

que a sigla do presidente vai
garantirainda10das12cadei-
rasemdisputaparaaAssem-
bleia Nacional (Parlamento
local). As vagas restantes de-
vem ficar com o Liberdade
Coreia, sigla da ex-presiden-
te Park, e comumcandidato
independente.
Caso o resultado se confir-

me, o Partido Democrático
terá 128das 300 cadeiras, an-
te 114 do conservador Liber-
dadeCoreia.
Diferentementedeseusan-

tecessores,queemumadéca-
dadepodermantiveramuma
posiçãoduraemrelaçãoàCo-
reiadoNorte,Moonbuscouo
diálogo comPyongyang.
Umdosmarcosdessaapro-

ximaçãofoiaOlimpíadadeIn-
verno,realizadanopaísnoco-
meço do ano, em que as du-

Encontra-se aberto na Unidade de Gestão Local do Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – UGL/PDRS, o
PREGÃO ELETRÔNICO – UGL/PDRS nº 007/2018, Processo SMA
nº 2.122/2018, destinado à contratação de serviços para aquisição de
imagens orbitais.
A abertura da sessão pública será no dia 28/06/2018 às 09:00 horas, no
sitio eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
Para obter o edital na íntegra os interessados deverão acessar os
endereços eletrônicos: www.ambiente.sp.gov.br ou www.imesp.com.br,
opção “e-negociospublicos.

SECRETARIA DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS

UNIDADE DE GESTÃO LOCAL DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – MICROBACIAS II

Reajuste da Tarifa do Porto de Santos

A Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP comunica que, a partir de 13 de
junho de 2018, em decorrência do autorizado pela RESOLUÇÃO Nº 6.174, de 11/06/2018, da
Agência Nacional de Transporte Aquaviários – ANTAQ, bem como na Resolução DIPRE
nº 90.2018, da Presidência da CODESP, de 13.06.2018, estará aplicando reajuste linear de
16,76% sobre os valores das Tabelas: I – Utilização da Infraestrutura Portuária, II – Utilização
da Infraestrutura Terrestre e V – Serviços Gerais, da tarifa do Porto de Santos.

A edição da Tarifa Portuária está disponível, a partir desta data, no site
www.portodesantos.com.br/tarifasDoPorto.php

Santos/SP, 13 de junho de 2018
José Alex Botêlho de Oliva

Diretor Presidente

COMUNICADO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
MINISTÉRIO DOS

TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração
– InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 415/18 - PP 03/2018 para Fornecimento e Instalação
de Painéis de Gases Medicinais que será realizado em 26/06/2018 às 09:30 hrs. O edital
poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 13 de Junho de 2018.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

Atualizaçãodedados–CredoresdaRecuperaçãoJudicialdaempresaUSEMÓVEISPARAESCRITÓRIOLTDA–EMRECUPERAÇÃO
JUDICIAL. A empresa USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, solicita aos credores trabalhistas,
que entrem em contato com a empresa pelos telefones: (62) 3576-1883 ou (62) 992638984, falar com Kellen, ou pelo e-mail juridico@
usemoveis.com.br, impreterivelmenteatéodia25dejunhode2018, paraatualizaçãodascontasbancáriasparapagamentodeseuscréditos.

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL ESTADUAL DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 016/2018,

realizado para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistema de Climatização,
Exaustão e Refrigeração. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Califórnia votará
proposta que pode
dividir estado em 3
São Paulo O governo da
Califórnia confirmou nes-
taquarta(13)queumapro-
posta para dividir o esta-
do americano em três es-
taránacéduladaseleições
de novembro, que irão re-
novarumterçodoSenado
dos EUA, toda a Câmara e
alguns governadores.
Se aprovada, a medida

dividiria a Califórnia atual
—oestadomais populoso
dos EUA, com 40milhões
de habitantes— em Cali-
fórnia, Califórnia do Nor-
te eCalifórnia do Sul.
Oprimeiroseriaformado

pelafaixalitorâneacentral
do estado, incluindo Los
Angeles, o segundo teria
San Francisco e o Vale do
Silícioeoterceiro,osudes-
te e a região de SanDiego.
OinvestidorTimDraper,

umdosdefensores,afirma
queadivisãopossibilitaria
investimentos em infraes-
truturaemenosimpostos.
Pesquisa divulgada em

abril apontou que 72%
dos entrevistados votari-
amcontra a divisão, e ten-
tativassimilaresfalharam.
Em2014,Draperdefendeu
apartilhaemseis estados.

as Coreias não só desfilaram
juntascomotambémcompe-
tiramcomumaequipeunifi-
cada no hóquei feminino —
algo inédito nos Jogos.
O passo seguinte foi o en-

contro do presidente sul-co-
reano comKimna zona des-
militarizada entre os países,
em que prometeram desnu-
clearizarapenínsulaCoreana.
O discurso de reaproxima-

çãoentreasCoreiasagradou
oeleitorado.Eatáticadaopo-
sição,especialmentedoLiber-
dadeCoreia, de criticar a ini-
ciativa, fez parte da popula-
ção identificada com ideias
de centro-direita se afastar e
migrar para a sigla deMoon.
Ofatodeopleitotersidore-

alizado logona sequênciado
encontroentreTrumpeKim
tambémfoi considerado be-
néficoparao sucessodeMo-
on, cujo partido enfrentou
seu primeiro teste nas urnas
desde que chegou aopoder.
Nem a decisão de Trump

deanunciarofimdosexercí-
cios militares conjuntos en-
tre EUA e Coreia do Sul pa-
rece ter abalado o otimismo
dapopulação comodiálogo.
OsecretáriodeEstadoame-

ricano, Mike Pompeo, reafir-
mouemSeulqueosexercíci-
osestãosuspensosenquanto
os EUA consideraremque as
negociaçõesestãoavançando.
Trumpafirmounaterçaque

as atividades eram “provo-
cadoras” e “tremendamente
caras”. A decisão dos EUA de
suspendê-lasfoiconsiderada
umavitória paraKim.


