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Mais de 1.200 manifes-
tantes foram detidos 
no Irã - anunciaram 

autoridades locais nessa se-
gunda-feira (26), no 10º dia 
de protestos noturnos contra a 
morte da jovem Mahsa Amini, 
quando ela estava sob custó-
dia da polícia da moral.

De acordo com o balan-
ço oficial, 41 pessoas mor-
reram desde o início dos 
protestos, em sua maioria 
manifestantes, mas também 
integrantes das forças de 
segurança, desde o início 
das mobilizações para de-
nunciar a morte da jovem 
de 22 anos.

Pelo menos 76 pessoas 
morreram na repressão das 
autoridades às manifesta-
ções que se estendem por 
mais de uma semana no 
Irã, em protesto pela morte 
da jovem Mahsa Amini - in-
formou a ONG Iran Human 
Rights (IHR), com sede na 
Noruega.

“Segundo as informações 
coletadas pela Iran Human 
Rights, pelo menos 76 pes-
soas morreram nas mani-
festações” em 14 províncias 
do país, disse a ONG em um 
comunicado, especificando 
que “seis mulheres e qua-
tro crianças” estão entre os 
mortos.

A IHR disse ter consegui-
do “vídeos e certidões de 
óbito que confirmam dis-
paros com balas reais con-
tra os manifestantes”.

Amini foi detida por su-
postamente violar as regras 
que exigem o uso de um véu 
para cobrir totalmente o ca-
belo e que proíbem o uso de 
calças rasgadas e roupas 
brilhantes.

REAÇÕES 
As tensões entre Irã e os 

países ocidentais se acen-
tuaram nessa segunda, com 
a Alemanha convocando o 
embaixador do Irã. Na vés-
pera, a União Europeia ha-
via denunciado a repressão 
das manifestações, e o Irã 
convocou os embaixadores 
de Reino Unido e Noruega.

O governo canadense 
anunciou, nesta segunda, 
uma série de sanções con-
tra vários funcionários e en-
tidades iranianos.

“Aplicaremos vários indi-
víduos e entidades, incluin-
do a chamada polícia da 
moral do Irã”, disse o pri-
meiro-ministro Justin Tru-
deau em uma entrevista co-
letiva, unindo-se àqueles 
que “exigem que o gover-
no iraniano ouça seu povo, 
ponha fim à repressão das 
liberdades e dos direitos e 
permita que as mulheres 
e todos os iranianos vivam 
suas vidas e se expressem 
pacificamente”.

PROTESTOS
“Na verdade, durante o 

dia, nossa vida cotidiana 
não é afetada”, disse Aa-
raam, uma advogada de 30 
anos, em Teerã. “Mas feri-
ram os sentimentos do po-
vo. Como iraniana, fico com 
meu coração na mão ao ver 
como o povo do meu país 
está abalado e como defen-
de suas reivindicações legí-
timas”, completou.

Na capital Teerã, a mul-
tidão gritou frases contra 
o líder supremo do país, o 
aiatolá Ali Khamenei, de 
83 anos, incluindo “morte 
ao ditador”, de acordo com 
imagens divulgadas pe-
la ONG Iran Human Rights 
(IHR).

LIBERDADE
Algumas ativistas arran-

caram os véus e jogaram em 
uma fogueira, enquanto ou-
tras cortaram o cabelo. Seu 
grito foi acompanhado em 
manifestações realizadas, 
no fim de semana, em cida-
des do mundo todo, como 
Londres, Paris, Nova York, 
Istambul e Atenas.

Nos maiores protestos re-
gistrados no Irã em quase 
três anos, as forças de se-
gurança usaram balas letais 
e de borracha, de acordo 
com grupos de defesa dos 
direitos humanos, enquan-
to os manifestantes respon-
deram com pedras, quei-
maram viaturas policiais e 
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incendiaram edifícios pú-
blicos.

A IHR, com sede em Oslo, 
informou, nesta segunda, 
que pelo menos 76 pessoas 
morreram nos protestos, 
mas destacou que os cor-
tes de Internet dificultam 
a confirmação do balanço 
dos protestos, que aconte-
cem em várias cidades.

“Segundo as informações 
reunidas pela Iran Human 
Rights, pelo menos 76 pes-
soas morreram nas mani-
festações” em 14 províncias 
do país, afirmou a ONG, em 
um comunicado, acrescen-
tando que “seis mulheres e 
quatro crianças” estão en-
tre os mortos.

A IHR disse ter obtido “ví-
deos e atestados de óbito 
que confirmam disparos 
com balas reais contra os 
manifestantes”.

Mais de 1.200 pessoas fo-
ram presas no norte do país, 
única zona do Irã sobre a 
qual as autoridades divul-
garam um balanço. Cerca de 

450 pessoas foram detidas 
em Mazandaran, e mais de 
700, na província vizinha 
de Gilan, segundo veículos 
da imprensa oficial.

O Comitê para a Proteção 
dos Jornalistas (CJP) infor-
mou que 18 repórteres fo-
ram detidos desde o início 
dos protestos.

Ontem, o chefe da diplo-
macia europeia, Josep Bor-
rell, lamentou a resposta 
iraniana aos protestos, que 
chamou de “desproporcio-
nal (...) injustificável e ina-
ceitável”.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, elo-
giou, na semana passada, 
as “mulheres corajosas” do 
Irã durante um discurso na 
Assembleia Geral da ONU.

Complô estrangeiro
O Irã atribui o movimen-

to de protesto a “complô” 
fomentados no exterior, 
señalando hacia su archie-
nemigo, Estados Unidos, y 
sus aliados.

O porta-voz do Ministé-

rio das Relações Exteriores, 
Hossein Amir-Abdollahian, 
criticou a “abordagem in-
tervencionista americana 
nas questões do Irã (...) in-
cluindo as ações provoca-
doras de apoio aos agita-
dores”.

Em paralelo, autoridades 
iranianas voltaram a orga-
nizar manifestações em de-
fesa do hijab e dos valores 
conservadores. No princi-
pal evento pró-governo ce-
lebrado no domingo na pra-
ça Enghelab (Revolução) de 
Teerã, os manifestantes ex-
pressaram apoio às leis so-
bre o véu.

“Mártires morreram pa-
ra que este hijab estivesse 
em nossas cabeças”, disse 
a manifestante Nafiseh, 28 
anos, que se opõe ao uso vo-
luntário do hijab.

Uma das mais altas auto-
ridades religiosas do país, o 
grande aiatolá Hossein Nu-
ri Hamedani, pediu às au-
toridades, por sua vez, que 
“ouçam” os manifestantes.

“As autoridades têm de 
ouvir as reivindicações do 
povo, resolver seus proble-
mas e demonstrar sensibi-
lidade em relação aos seus 
direitos”, declarou Hame-
dani, um ferrenho defensor 
do guia supremo Ali Kha-
menei, em um comunica-
do publicado ontem em sua 
página on-line.

O principal movimento 
reformista do país, o Par-
tido Popular União Islâmi-
ca do Irã, pediu o fim do 
código obrigatório de ves-
timenta.

O IHR informou no do-
mingo que sindicatos ira-
nianos convocaram profes-
sores e alunos a boicotarem 
as aulas nesta segunda e na 
quarta-feira em apoio aos 
protestos.

O chefe do Judiciário ira-
niano, Gholamhossein Ejei, 
ameaçou  não mostrar “ne-
nhuma clemência” aos ma-
nifestantes. Ejei destacou a 
necessidade de “agir com 
decisão e sem clemência”.

Asteroide fora da rota
NASA

Uma nave espacial da 
Nasa se chocou deli-
beradamente nessa se-

gunda-feira (26) contra um as-
teroide para desviá-lo de sua 
trajetória, um teste inédito 
para buscar mecanismos que 
permitam defender a Terra da 
colisão devastadora de um ob-
jeto cósmico.

A nave, menor que um 
carro, se chocou a mais de 
20.000 km/h contra seu alvo, 
o qual alcançou na hora pre-
vista, às 23h14 GMT (20h14 de 
Brasília). 

Equipes da Nasa, reunidas 
no centro de controle da mis-
são em Maryland, explodiram 
de felicidade diante das ima-
gens espetaculares da aproxi-
mação do asteroide até pouco 
antes do impacto.

O asteroide alvo deste teste 
não representa nenhum risco.

Mas a missão, denominada 
DART, deveria “ajudar a deter-
minar nossa resposta se de-
tectarmos um asteroide que 
ameace colidir com a Terra” 
no futuro, disse nesta segunda 

o chefe da Nasa, Bill Nelson.
O momento do impacto, a 

11 milhões de quilômetros da 
Terra, pôde ser acompanha-
do ao vivo no canal da Nasa.

A nave decolou em no-
vembro da Califórnia. Após 
dez meses de viagem, cum-
priu seu objetivo por volta 
das 20h14 de Brasília (23h14 
GMT) dessa segunda-feira a 
uma velocidade superior aos 
20.000 km/h.

“Estamos mudando o mo-
vimento de um corpo celeste 
natural no espaço. A huma-
nidade nunca tinha feito is-
so antes”, disse Tom Statler, 
cientista-chefe da missão. 
“É tirado dos livros de ficção 
científica e dos episódios de 
Jornada nas Estrelas, de quan-
do eu era criança. E agora é 
real”.

O alvo na verdade é um par 
de asteroides: um grande, 
Didymos (de 780 metros de 
diâmetro) e seu satélite, Di-
morphos (de 160 metros de 
diâmetro), em órbita em vol-
ta do primeiro. Os dois ficam a 
apenas um quilômetro de dis-
tância um do outro.

É contra o pequeno, Dimor-
phos, que a nave deve colidir. 
Este asteroide orbita o maior 
em 11 horas e 55 minutos. O 
que se busca é reduzir sua ór-
bita em dez minutos.

Esta mudança pode ser me-
dida com telescópios na Ter-
ra, observando a variação do 
brilho quando o asteroide me-
nor passar na frente do maior.

Mas, quando saberemos se 
funcionou? 

“Ficaria surpreso se tivés-
semos evidência clara em 
menos de uns poucos dias e 
me surpreenderia se levasse 
mais de três semanas”, dis-
se Statler.

A câmera integrada da na-
ve, chamada DRACO, captura-
rou uma imagem por segundo.

Estas imagens chegaram à 
Terra com um atraso de ape-
nas 45 segundos. 

Para atingir um alvo tão pe-
queno, a nave se dirigiu de for-
ma autônoma durante as úl-
timas quatro horas como um 
míssil teleguiado.

Primeiro, visou Didymos, 
antes que Dimorphos apare-
cesse.
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ESPAÇO nave, menor que um 
carro, se chocou a mais de 
20.000 km/h contra seu alvo, 
como mecanismo de teste para 
proteção do planeta  terra 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 006/2022-PMSC. Processo Administrativo 
Nº037/2022-PMSC. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, 
com fornecimento de materiais e mão de obra, para à construção de uma 
praça pública no Povoado de Poço Dantas, Situada no interior do Município 
de Santa Cruz (PE). Valor Estimado do Orçamento R$ 110.805,52(cento e 
dez mil e oitocentos e cinco reais e cinqüenta e dois centavos). 
Recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços no 
dia 13 de Outubro de 2022, às 09:00(nove) horas. Edital e informações 
na Prefeitura Municipal de Santa Cruz, na Avenida 03 de Maio, nº 276, 
centro, Santa Cruz (PE). Fone/fax: 0xx87-3874-8175/8156/8134. O Edital 
encontra - se, disponível gratuito no Portal da Transparência Municipal, na 
website: www.santacruz.pe.gov.br, Santa Cruz (PE), Santa Cruz/PE, em 
26 de setembro de 2022. Juarez Guimarães da Silva – Presidente da 
CPL.


