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Líbano: explosão piora 
situação de refugiados sírios

INTERNACIONAL
Bélgica. O uso de máscaras de proteção será obrigatório em todos os lugares públicos de 
Bruxelas, capital da Bélgica. Devido ao aumento no número de casos do novo coronavírus, o 
governo local decidiu estender a medida que determinava o uso de máscaras em locais fechados.

País com o maior número de refugiados no mundo proporcionalmente 
ao número de habitantes, o Líbano tem cerca de 1 milhão de sírios

A explosão que destruiu Bei-
rute na última semana atingiu 
em cheio os milhares de sírios 
que vivem na cidade. País com 
o maior número de refugiados 
no mundo proporcionalmen-
te ao número de habitantes, o 
Líbano tem cerca de 1 milhão 
de sírios, que representam um 
sexto do total da população do 
país. Dos mais de 200 mortos 
pela explosão no porto na ter-
ça-feira (4), pelo menos 34 são 
refugiados, segundo a agência 
da ONU para o tema (Acnur). 
O número pode ser maior, já 
que ainda há sete desapareci-
dos e 124 ficaram feridos, 20 
deles com ferimentos graves. 

Cerca de 200 mil refugiados 
vivem na capital libanesa.

Com uma extensa fronteira 
com o Líbano, a Síria entrou em 
guerra civil em 2011 e, desde 
então, o país vizinho é um des-
tino muito comum para quem 
foge da violência do conflito. 
Segundo o último relatório do 
Acnur, com números de 2019, 
são mais de 910 mil os refugia-
dos no Líbano -fora outros 476 
mil palestinos que também vi-
vem no pequeno país. A vida 
no exílio, porém, é dura para 
eles, tanto nas cidades libanesas 
quanto em campos de refugia-
dos. Um relatório de 2018 mos-
tra que 70% estavam abaixo da 

linha da pobreza e que 40% 
dos sírios em idade ativa es-
tavam desempregados.

A crise econômica que atin-
gia o Líbano antes da explosão 
e a recessão extra devido à pan-
demia de coronavírus já difi-
cultavam a sobrevivência deles. 
Agora, com a nova tragédia em 
Beirute, a situação deve ficar 
pior. ONGs que atuam com 
esse público estão sobrecarre-
gadas e preocupadas com o que 
virá num futuro próximo. O 
presidente de uma delas, Amel 
Association International, disse 
à AFP que em 47 anos de tra-
balho humanitário no Líbano 
nunca viu uma época tão difícil.

Muitas entidades esperam 
também um aumento no nú-
mero de sírios que desejam 
retornar a seu país, apesar dos 
riscos. Outro temor é de que a 
explosão dificulte a chegada de 
ajuda humanitária até a Síria, já 
que o porto de Beirute era um 
dos principais pontos de en-
trada de suprimentos enviados 
por organizações humanitárias 
internacionais. O Acnur afir-
ma que continua trabalhando 
para identificar as vítimas e 
que sua resposta humanitária 
à tragédia, no valor de US$ 12 
milhões (R$ 65 milhões), aten-
de não só os refugiados, mas 
também os próprios libaneses.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 13 de agosto de 2020

Após três noites de 
repressão violenta a pro-
testos contra a reeleição do 
líder autocrata Alexandr 
Lukachenko, na Belarus, 
desde a manhã dessa quarta 
(12) milhares de mulheres 
tomaram as ruas da capital 
do país, Minsk. A maioria 
delas veste branco, e alguns 
grupos fazem protestos 
silenciosos, enquanto outras 
marcham pelas ruas da 
cidade pedindo liberdade. A 
presença feminina começou 
a ser vista logo cedo no cen-
tro de Minsk, com centenas 
de garotas perfiladas com 
rosas nas mãos. Algumas 
gritavam “Nós podemos!”, 
mas a maioria pedia silên-
cio, para evitar repressão.

Segundo veículos de 
informação bielorrussos, o 
protesto ganhou a adesão 
de alguns pedestres, mas 
também rejeição: motoristas 
gritam “vá trabalhar” ao 
passar em frente ao local da 
manifestação. Dispersado 
pela polícia, deixou uma 
fileira de flores no chão e se 
desdobrou em várias outras 
aglomerações de mulhe-
res. Não há informação de 
violência contra a “revolta 
feminina”, mas espera-se 
uma quarta noite de protes-
tos e repressão. Manifestan-
tes prometeram bloquear 

as principais vias de acesso 
de Minsk, e às 19h (horário 
local, 13h no Brasil) já havia 
notícias de que grupos que 
começavam a se formar 
estavam sendo presos.

Desde a noite de domin-
go (9), quando começaram 
as manifestações, mais de 
6.000 pessoas foram detidas, 
segundo o Ministério do 
Interior. Sem notícias, fami-
liares se aglomeram desde 
cedo em frente ao centro de 
detenção de Akrescina, nos 
arredores de Minsk. Segun-
do o ministério, na noite 
desta terça (11), manifesta-
ções contra a reeleição ocor-
reram em 25 cidades do país 
e deixaram 51 feridos. Des-
de o começo dos protestos, 
na noite de domingo, já são 
250 hospitalizados segundo 
dados oficiais, incluindo ao 
menos uma criança.

Julia Chereukho, 5, levou 
quatro pontos depois que 
policiais estouraram o vidro 
do carro em que estava, 
provocando um corte de 2,5 
cm em sua testa. Nas redes 
sociais, vídeos mostravam 
tropas de choque retirando 
motoristas de dentro dos 
veículos e os espancando.O 
objetivo era impedir buzina-
ços contra o governo, mas a 
agressão foi indiscriminada, 
segundo Inna, mãe de Julia.

Belarus: marcha
de mulheres ocupa
as ruas contra líder

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES 
DO ESTADO DO CEARÁ - SINDAECE - ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA. O Presidente do SINDAECE, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, convoca a todos os associados em pleno gozo de seus 
direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 15 de setembro de 2020, na sede social do SINDAECE 
à Rua J. da Penha, 189, Centro, Fortaleza-CE em primeira convocação 
às 17:00h (dezessete horas), com quórum mínimo de 50% (cinquenta 
por cento) dos associados quites e, em segunda convocação às 17:30h 
(dezessete horas e trinta minutos) do mesmo dia e local, com qualquer 
número de associados presentes para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos da ORDEM DO DIA: Apreciação e Aprovação do Balanço Social e 
Contas da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2019. Fortaleza, 
13 de agosto de 2020. Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima CRA-CE: 2553 
- Presidente do SINDAECE.

DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A - CNPJ 09.426.032/0001-28 - NIRE 23.300.005.678. Edital 
de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convocados os Acionistas a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21/08/2020, 10:00 horas, na sede da Companhia, à 
Av. Anastácio Braga, n. 2.776, Itapipoca/ CE, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração 
e inclusão de atividades no objeto social da Companhia; b) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
Autorização aos Diretores praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações. Itapipoca, 
12/08/2020. Bruno de A. Vasques e Rodrigo Camargo Neves de Luca, Diretores.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Choró – CE – Aviso de Alteração e Adiamento de 
Licitação - Pregão Eletrônico Nº 019/2020 – PE - SRP. Objeto: Seleção de melhor proposta 
para o registro de preços visando futuras e eventuais aquisição de pneus e camaras de ar e 
afins para os veículos pertencente à frota da Secretaria de Educação do município de Choró/
CE, tudo conforme especificações contidas no termo de referência constante do Anexo I do 
presente edital. A Pregoeira do Município de Choró-Ce – torna público para conhecimento dos inte-
ressados que o Edital do Pregão Eletrônico Nº 019/2020 – PE - SRP foi alterado. Em cumprimento 
ao §4° do artigo 21 da Lei 8.666/93, fica adiada a abertura da presente licitação para o Início do 
Cadastramento das Propostas: 13 de Agosto de 2020, às 10:00hs até 25 de Agosto de 2020 às 
08:00hs; Data de Abertura das Propostas: 25 de Agosto de 2020, às 08:30h; Início da Sessão de 
Disputa de Preços: 25 de Agosto de 2020, às 09:30hs. Todos os horários dizem respeito ao ho-
rário de Brasília. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente 
normal (08:00 às 12:00 horas) no endereço da Comissão. O edital completo poderá ser adquirido 
na sede da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://
www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Morada Nova – Aviso de Licitação.  Modalida-
de: Pregão Eletrônico N.º PE-004/2020-SAS. Objeto: Aquisição de utensílios domésticos em 
geral, destinados ao atendimento dos programas e serviços socioassistenciais, desenvolvidos 
pelos equipamentos da política de assistência social, de forma continuada, atendendo as nor-
mativas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, viabilizando as famílias e indivíduos 
a garantia de direitos e acesso direto de forma qualificada as políticas públicas sociais no 
município, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. 
Tipo: Menor preço por lote. Forma de Disputa: Aberto e fechado. Comissão de Pregão comu-
nica aos interessados que a entrega das propostas comerciais dar-se-á até o dia 26.08.2020 
às 08:00 horas (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
dos sites: https://bllcompras.com/home/publicaccess (bolsa de licitações e leilões) “acesso 
identificado no link – acesso público” e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone 
(883422.1381) das 08:00 às 11:30 horas. A Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Icapuí - Comissão Permanente de Licitação 
- Aviso de Licitação - Processo Nº 034/2020 - Pregão Presencial Nº 2020.08.10.02 - O Mu-
nicípio de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 2020.08.10.02, do tipo Menor Preço, para a aquisição de equipamentos de prote-
ção individual - EPI, insumos e equipamentos para suprir as necessidades das diversas secre-
tarias e autarquias deste município, com data de abertura para o dia 25 de agosto de 2020, às 
09h:00min., na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, CE – na sala da Comissão Permanente 
de Licitação. Mais Informações pelo telefone: 88 – 3432.1400. Icapuí-CE, 12 de agosto de 2020. 
Ana Queli de Castro Silva Costa – Pregoeira

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Orós - Aviso de Licitação - Pregão Presencial – N° 
2020.08.06.01 O Pregoeiro da Câmara Municipal de Orós – Ceará, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que no próximo dia 26 de agosto de 2020, às 09:00hs, estará realizan-
do licitação, na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço por item, 
tombado sob o nº 2020.08.06.01, com fins para o aquisição de material permanente (cadeiras, 
mesas e armario) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Orós/CE, tudo 
conforme especificações e condições contidas no Projeto Básico/Termo de Referência em 
anexo ao edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Av. José Fares 
Lopes, S/N, Centro - Orós - Ceará. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: (88) 
3584-1678, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Fran-
cisco Wesley Alves - Pregoeiro.
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