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Comitê norueguês premia as ONGs Memorial, da Rússia, e Centro pelas Liberdades Civis,
da Ucrânia, além de ativista bielorrusso. Laureado de Moscou falou ao Estado de Minas

❚ NOBEL DA PAZ

Prêmio com recados para Putin

Para o senhor, o que representa o reconhecimento do Nobel
da Paz?
A atribuição deste prêmio a três laureados de três países sim-
boliza a unidade da comunidade dos direitos humanos, ape-
sar do fato de que regimes ditatoriais, autoritários e totalitá-
rios desejam romper esses laços.

Como avalia a escolha pelos laureados?
Ales Bialiatski, meu amigo e colega da Bielorrússia, é um ma-
ravilhoso ativista dos direitos humanos e líder de longa data
do Viasna. Ele foi preso pelo regime de Lukashenko pela se-
gunda vez. E sua escolha consciente foi a de prosseguir com
a luta, percebendo o que ameaçava. Fui ao seu julgamento,
em Minsk, quando ele foi detido pela primeira vez. Agora, ele
enfrenta um extenso tempo de prisão apenas por seu traba-
lho pelos direitos humanos. Ele veio a Moscou quando eu es-
tava sendo julgado. Ele veio à Rússia quando outros ativistas
dos direitos humanos eram julgados. O Centro para Liberda-
des Civis e o Memorial têm laços de amizade e de trabalho
de longa data. Agora, nossas posições sobre o tema da agres-
são russa à Ucrânia absolutamente coincidem.

Que mensagem o Nobel da Paz envia para Putin?
Eu e meus colegas não esperávamos por isso. Não esperáva-
mos o que aconteceu hoje (ontem). Eu estava convencido de
que era um trote, que trapaceiros brincavam comigo, quan-
do recebi o telefonema do Comitê Nobel. Não estou absolu-
tamente interessado na questão sobre como Putin recebeu a
notícia de que o Memorial foi laureado. Entendo muito bem
que os propagandistas de Putin jogarão lama sobre nós em
canais oficiais de TV pública. (RC)

OLEG ORLOV
LÍDER HISTÓRICO DA ONG MEMORIAL

TRÊS PERGUNTAS PARA...

1)

2)

3)

O Novo Posto Canal do Barreiro Ltda,
responsável pelo empreendimento
denominado NOVO POSTO CANAL DO
BARREIRO, com atividade de Postos
revendedores, postos de abastecimento,
instalações de sistemas retalhistas e postos
flutuantes de combustíveis, localizado na Av.
do Canal, 299, Átila de Paiva, Belo Horizonte/
MG CEP 30.640-380, torna público que
protocolizou requerimento de renovação de
Licença Ambiental de Operação ao Conselho
Municipal do Meio Ambiente-COMAM.

O Posto Palha Seca Ltda, responsável
pelo empreendimento denominado POSTO
PALHASECALTDA, com atividade de Postos
revendedores, postos de abastecimento,
instalações de sistemas retalhistas e postos
flutuantes de combustíveis, localizado na
Av. Teresa Cristina, 5.600, Nova Gameleira,
Belo Horizonte/MG CEP 30.516-120, torna
público que protocolizou requerimento
de renovação de Licença Ambiental de
Operação ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMAM.

POSTO NOVA UNIÃO LTDA, por
determinação do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM, torna público
que solicitou, por meio do Processo
Administrativo nº2022.03.01.003.0001008,
Licença de Operação Corretiva, para Postos
revendedores, postos de abastecimento,
instalações de sistemas retalhistas e postos
flutuantes de combustíveis, situado na Rod.
BR 381, km 409, Nova União/MG, 34990-000.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022
Tipo: Menor Preço. Critério de Julgamento:
Menor Preço Unitário. OBJETO: Registro
de Preço para futura e eventual aquisição
de mudas, insumos e plantas ornamentais
para jardins, praças e arborização urbana.
Entrega das Propostas: Dia 24/10/2022,
até às 08:30 horas, à Praça Coronel Durval
de Barros, 52 – Centro – Rio Piracicaba –
MG, CEP 35.940-000.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 015/2022
Tipo: Melhor Técnica. OBJETO: Execução
do serviço público de transporte individual
de passageiros por meio de táxi no
município de Rio Piracicaba, sob o regime
jurídico de permissão, delegada a pessoa
física. Entrega das Propostas: até dia
25/11/2022, até às 16:00 horas, à Praça
Coronel Durval de Barros, 52 – Centro – Rio
Piracicaba – MG, Cep 35.940.000. Abertura
das Propostas: dia 28/11/2022, às 08:30
horas, à Praça Coronel Durval de Barros,
52 – Centro – Rio Piracicaba – MG, Cep:
35.940-000.

Comissão Permanente de Licitação

PL 149/2022 - PE 037/2022. A
P r e f e i t u r a Mun i c i p a l d e
Vespasiano/MG torna público aos
interessados o resultado da
análise da DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA NO TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL
C L Á U S U L A ( 1 7 . 2 . 3 0 E
17 .2 .30 .A ) . A ín teg ra da
publicaçãoencontra-sedisponível
nos endereços eletrônicos:
www.vespasiano.mg.gov.br e
http://www.licitacoes-e.com.br.
MariaAparecida deAraújoAquino
Ananias.PregoeiraOficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS/MG
Processo nº 122/2022, Pregão Presencial nº 037/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE
I T E N S PA R A M O N TA G E M D E C O N S U LT Ó R I O O D O N T O L Ó G I C O
C O M P L E TO , V I N C U L A D O A O C O F I N A N C I A M E N TO A P S , c o n f o r m e
condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública: dia 26/10/2022, com início às 09h00min.
Informações pelo e-mail: licitacaocarvalhos@gmail.com ou site: https://www.
carvalhos.mg.gov.br. Carvalhos, 10/10/2022. Letycia Varginha Rocha - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS/MG
Processo nº 119/2022, Pregão Presencial nº 036/2022. Objeto: Registro de Preço para futura
e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE AGREGADO
SIDERÚRGICO (ESCÓRIA) DE GRANULOMETRIA FINA DA ARCELORMITAL EM
JUIZ DE FORA ATÉ O MUNICÍPIO DE CARVALHOS/MG, EM CAMINHÃO COM
CAPACIDADE DE 12 TONELADAS, conforme condições e especificações contidas no
Termo de Referência - Anexo I. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 25/10/2022, com
início às 09h00min. Informações pelo e-mail: licitacaocarvalhos@gmail.com ou no site:
https://www.carvalhos.mg.gov.br. Carvalhos, 04/10/2022. Letycia Varginha Rocha - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA/MG
Licitação nº 110/2022 - PP Nº 070/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO que será realizado na
data de 25/10/2022, às 09h00min no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado
a Praça JK, nº 139, Centro, Cachoeira da Prata/MG. Informações pelo e-mail:
licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br, ou pelo site: cachoeiradaprata.mg.gov.br.

Vitor Leonardo Freitas Barbosa
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG
AVISO DE DECISÃO E SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 01/2022. A Câmara Municipal de Coração de Jesus /MG, torna público
a Decisão de Conhecimento e Provimento de Recurso Administrativo da
fase de Habilitação, oriundo do Proc. nº 016/2022. Tomada de Preços nº
01/2022. Sua íntegra no site oficial: http://camaracoracaodejesus.mg.gov.br.
Abertura de Sessão de Julgamento de Propostas: 11/10/2022, às 09h00min.
Esclarecimentos e informações e-mail: camaracoracaolicitacao@yahoo.
com. Tel.: (38) 3228-1024. Mirian Ramos Rodrigues - Presidente CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL
E ELETRÔNICA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS
DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E OURO BRANCO – APUBHUFMG+ A Diretoria
Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes
Claros e Ouro Branco – APUBH, entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ nº
21.853.775/0001-80, com sede na Rua Artur Itabirano, nº 70, bairro São José/Pampulha, Belo
Horizonte - MG, CEP 31275-020, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca toda(o)s a(o)s
filiada(o)s docentes ativa(o)s e inativa(o)s de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes
Claros e Ouro Branco para a realização em via de urgência de Assembleia Geral Extraordinária
Presencial e Eletrônica, sendo neste último formato exclusivamente para os filiados vinculados ao
campus de Montes Claros, Ouro Branco e aposentados, nos termos do art. 21 do Estatuto, a ser
realizada no dia 10 de outubro de 2022 (segunda-feira), às 10 horas e 30 minutos, em primeira
convocação, e às 11 horas, em segunda e última convocação. A Assembleia Extraordinária
ocorrerá no Auditório do Colégio Técnico da UFMG/COLTEC – Campus Pampulha. A votação
presencial e eletrônica ocorrerá com apreciação e deliberação da seguinte pauta: 1. Informes;
2. Análise de Conjuntura; 3. Novos cortes na Universidade e adesão às mobilizações locais e
nacionais; 4. Posicionamento da categoria acerca do segundo turno das eleições presidenciais.
O período de debate será após o término da apresentação de cada ponto da pauta. O link de
acesso à sala virtual da Assembleia será informado aos filiados cujo acesso virtual tenha sido
franqueado pelos meios de comunicação do sindicato. Belo Horizonte, 08 de outubro de 2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP

Consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico
nº 99/2022, Processo Licitatório n° 156/2022, conforme Leis
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor
preço por item. Abertura das propostas: às 9h do dia 21/10/2022,
disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de medicamentos hidroeletrolíticos,
colírios e gases medicinais. Edital disponível em www.
portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e no
setor de Licitações, na sede do Consórcio. Mais informações: (31)
98483.1905. A pregoeira, em 07/10/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP

Consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico
nº 98/2022, Processo Licitatório n° 153/2022, conforme Leis
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor
preço por item. Abertura das propostas: às 9h do dia 21/10/2022,
disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de autoclave para Central de Material
Esterilizado – CME, incluindo a instalação, com os devidos
laudos de calibração, além do fornecimento de materiais para o
funcionamento individual de cada maquinário. Edital disponível
em www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.
mg.gov.br, e no setor de Licitações, na sede do Consórcio. Mais
informações: (31) 98483.1905. A pregoeira, em 07/10/2022.

PREFEITURAMUNICIPALDE RIO POMBA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022
LICITAÇÃO Nº 096/2022

O MUNICÍPIO DE RIO POMBA-MG, através do Departamento de
Licitações e Contratos, com sede na Av. Raul Soares, 15, Centro, nesta cidade
de Rio Pomba/MG, torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a
finalidade de selecionar propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS
para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em atendimento
às necessidades da Administração Pública Municipal, conforme as
condições e especificações técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos. A
abertura da sessão de disputa de preços dar-se-á às 09h00min do dia 26/10/
2022, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada no endereço já informado.
O Edital, na íntegra, está à disposição dos interessados nos dias úteis, na sede
da Prefeitura, em horário comercial ou através do endereço eletrônico https:/
/www.riopomba.mg.gov.br - Rio Pomba, 07 de outubro de 2022. Áthila Viana
de Oliveira - Diretor do Departamento de Licitação e Contratos.

PREFEITURAMUNICIPALDE RIO POMBA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194/2022
LICITAÇÃO Nº 095/2022

O MUNICÍPIO DE RIO POMBA-MG, através do Departamento de
Licitações e Contratos, com sede na Av. Raul Soares, 15, Centro, nesta cidade
de Rio Pomba/MG, torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a
finalidade de selecionar propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS
para FORNECIMENTO DE AREIA DE QUARTZO PARAAS PRAÇAS
DR. ÚLTIMO DE CARVALHO E GETÚLIO VARGAS, conforme as
condições e especificações técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos. A
abertura da sessão de disputa de preços dar-se-á às 09h00min do dia 25/10/
2022, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada no endereço já informado.
O Edital, na íntegra, está à disposição dos interessados nos dias úteis, na sede
da Prefeitura, em horário comercial ou através do endereço eletrônico https:/
/www.riopomba.mg.gov.br - Rio Pomba, 07 de outubro de 2022. Áthila Viana
de Oliveira - Diretor do Departamento de Licitação e Contratos.

EDITAL
Ficam convocados associados ou seus representantes legais, para a Assembleia Geral dos Associados da
Associação Condomínio Serra Verde, situado a Rua Seis, S/N – Bairro Serra Verde, a realizar-se no dia 22 de
outubro de 2022 sábado, às 09h30 em primeira chamada, com 50% dos condôminos, ou às 10h em segunda
chamada com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:1)
Explanação do novo organograma da Associação do Bairro Cond. Serra Verde; 2)Votação para aprovação dos
novos: Regimento Interno e Regimento de Obras (MINUTAS ANEXAS, VISANDO CONHECIMENTO PRÉVIO);
2.1 Deliberação e votação para criação do grupo / comissão de voluntariados para estudo e discursão dos
regimentos internos e obras. Assunto deverá ser pautado na próxima assembleia 10/12/2022 como prioridade.
3)Deliberação e Votação do 4 Quarto poço artesiano e caixas d´água de 100 mil litros cada, se aprovados,
deliberação de onde será buscado o recurso; 4)Explanação sobre funcionamento do sistema de água do
Condomínio SV; Opção 1 Conscientização do consumo de água; Opção 2 Deliberação e Votação do novo
escalonamento da água da Associação do Bairro Condomínio Serra Verde a partir de 30 mil litros considerar
a tabela da COPASA proporcional, somando o consumo dos 30 mil litros no valor a ser aplicado e ou outro
valor superior aos aplicados atuais devido à falta de conscientização; 5)Deliberação e Votação das ações
de segurança: Mudança sistema de vigilância com novas regras de acesso incluindo a obrigatoriedade da
abertura dos vidros dos carros, acendimento luzes internas e faróis apagados, compra dos motores elétricos
para abertura automáticas das portarias 1 e 2; 5.1 Deliberação e votação dos controles de acessos com
tecnologia facial e catracas. 5.2 Deliberação e votação da criação da comissão de voluntariados para definição
da melhor tecnologia de controle de acesso das portarias. Deverá ser deliberado e votado esse controle na
próxima assembleia 10/12/2022. 6)Deliberação e Votação de 02 porteiros noturnos para monitoramento do
CFTV (sala exclusiva 2 andar da portaria 1), rede de vizinha protegida; 7)Deliberação e votação sobre alteração
do plano de saúde dos colaboradores – pleito dos colaboradores; 8)Explanação dos processos trabalhistas aos
associados; deliberação e votação para solicitar ao Município de Igarapé o recolhimento do lixo porta a porta,
evitando assim insalubridade dos funcionários do Condomínio Serra Verde; 9)Ratificação da deliberação sobre
reembolso de gasolina ao Presidente da Associação, no limite de 90 litros/mês;10)Deliberação e Votação da
apresentação do novo formato de festas/eventos da Associação do Bairro Condomínio Serra Verde.
LOCAL: SALÃO DE FESTAS DO CLUBE

Igarapé, 07 de OUTUBRO de 2022
João Paulo P. Das Neves Rocha – Presidente

Associação do Bairro Condomínio Serra Verde.
OBSERVAÇÕES:
- Cada condômino pode votar com no máximo 4 procurações, sendo que as procurações devem serem com
firma reconhecidas em cartório, salvo se forem por instrumento público com registro em cartório. Somente
está apto a votar o associado que estiver adimplente conforme prevê o código 1335, inciso lll do código civil.
- No período de COVID 19, solicitamos a presença apenas de um representante por associado a fim de evitar
aglomerações.
- A participação de cada condômino é de extrema importância, a fim de apresentar ideias e sugestões para a
solução dos problemas, cujas decisões afetarão a todos;
- A ata será disponibilizada no site da Pacto;
- A ausência dos senhores condôminos não os desobriga, pois presumir-se-á a aceitação tácita dos assuntos
que forem tratados e deliberados;

RODRIGO CRAVEIRO

Coincidência ou não, o anún-
cio do Comitê Nobel norueguês
veio no dia em que o presidente
da Rússia, Vladimir Putin, come-
morava o 70º aniversário. O Prê-
mio Nobel da Paz deste ano foi di-
vidido em partes iguais entre o
ativista pró-direitos humanos
Ales Bialiatski, da Bielorrússia; e as
organizações não governamen-
tais Memorial (Rússia) e Centro
pelas Liberdades Civis (Ucrânia).
O Comitê afirmou que os laurea-
dos representam a sociedade civil
em seus países.

“Por anos, eles têm promovido
o direito a criticar o poder e a pro-
teger os direitos fundamentais
dos cidadãos. Eles fizeram um es-
forço notável para documentar

crimes de guerra, abusos dos di-
reitos humanos e abusos de po-
der. Juntos, demonstraram a im-
portância da sociedade civil para
a paz e a democracia”, declarou
Berit Reiss-Andersen, presidente
do Comitê.

Segundo Reiss-Andersen, a in-
tenção de premiar o trio foi des-
tacar a importância da sociedade
civil e as escolhas de indivíduos
de se levantarem contra as injus-
tiças e contra a guerra. “Nós da-
mos o prêmio a pessoas que são
campeãs da paz, não damos o
prêmio contra ninguém. (...) Esse
prêmio não se dirige ao presiden-
te Putin, nem ao seu aniversário,
nem em qualquer outro sentido
– exceto que seu governo, como o
da Bielorrússia, representa um
governo autoritário que reprime

ativistas de direitos humanos."
Um dos pioneiros do movi-

mento pró-democracia surgido
na Bielorrússia, nos anos 1980,
Bialiatski fundou a ONG Viasna
(“Primavera”), em 1996, após
emendas constitucionais que
conferiram poderes ditatoriais ao
presidente.“Ele dedicou a vida pa-
ra promover a democracia e o de-
senvolvimento pacífico em seu
país natal”, ressaltou o Comitê.
Bialiatski forneceu apoio aos ma-
nifestantes presos e seus familia-
res, e passou a documentar a tor-
tura contra os prisioneiros políti-
cos. Ele próprio ficou detido entre
2011 e 2014; em julho de 2020, vol-
tou a ser preso. Até hoje aguarda
julgamento.

A Memorial foi fundada em
1987 por ativistas da ex-União So-
viética com o propósito de garan-
tir que as vítimas do regime co-
munista jamais fossem esqueci-
das. Com o colapso da URSS, tor-
nou-se a maior organização do ti-
po na Rússia. Além de registrar as
vítimas do stalinismo, compila in-
formações sobre opressão políti-
ca e violações dos direitos huma-
nos. Por sua vez, desde 2007, o
Centro para Liberdades Civis tem
buscado avançar nos temas dos
direitos humanos e da democra-
cia. Após a invasão da Ucrânia pe-
la Rússia, começou a reunir evi-
dências de crimes de guerra.

INSPIRAÇÃO Integrante da direto-
ria do Memorial e chefe da equi-
pe jurídica, Nataliya Sekretareva
admitiu à reportagem, por telefo-
ne, que não esperava a honraria.
“Há tantas coisas horríveis acon-
tecendo agora que lembrar que
éramos cotados ao prêmio não
estava entre as prioridades. Acho
que, se a democracia é um pro-
cesso que você nunca alcançará, o
Nobel é uma inspiração para que
continuemos o nosso trabalho”,
desabafou. Ela lembrou que o Co-
mitê Nobel norueguês descartou
que a escolha dos laureados seja
uma mensagem política para Pu-
tin. “É um bom presente para o
nosso presidente, pois hoje é o
aniversário dele”, ironizou a ati-
vista, que desde março passado
mora em São Paulo.

Nataliya descarta que o prêmio
coloque pressão política sobre o
Kremlin. “Talvez torne as coisas
piores ou um pouco melhores pa-
ra nós, do Memorial. Em termos
de relações com o governo russo,
não muda muita coisa. Por exem-
plo, após o anúncio do Nobel, o tri-
bunal ordenou a acusação contra
um escritório que pertence ao
Memorial e se situa no Centro de
Moscou”, explicou. De acordo
com ela, não existe democracia na
Rússia. “Ela está apenas no papel.
A Constituição está extremamen-
te defeituosa, especialmente de-
pois das emendas de 2020. Não te-
mos liberdade de expressão e de
imprensa, nem eleições livres. Até
mesmo o protesto de um homem
só está proibido”, acrescentou.
Oleg Orlov, líder histórico da Me-
morial, disse à reportagem, por te-
lefone, que não se interessa pela
forma como Putin reagiria ao No-
bel. (Leia Três perguntas para.)

Em 8 de setembro de 2020, cer-
ca de 10 meses antes de ser preso,

sob a acusação de "financiamento
de ações que violam a ordem pú-
blica”, Ales Bialiatski falou ao Esta-
do de Minas. “O regime de Putin
está dependente e ligado ao regi-
me de Lukashenko. Por isso, Putin
teme a queda de Lukashenko”,
afirmou, enquanto protestos se
espalhavam pela Bielorrússia. “A
grande ditadura da Rússia ajuda a
pequena ditadura da Bielorrússia”,
acrescentou. Na ocasião ele disse
que cerca de 200 prisioneiros po-
líticos estavam trancafiados em
Minsk e no interior. “Mesmo as-
sim, as pessoas querem mudança
em meu país. É por isso que a luta
continua e o movimento demo-
crático em nosso país ganha no-
vas lideranças”, lembrou.

A reportagem também havia
conversado, em 18 de março pas-
sado, com a advogada Oleksandra
Matviichuk, líder do Centro pelas
Liberdades Civis, em Kiev.“Farei o
melhor para ver Putin e seus asse-
clas ante o Tribunal Penal Interna-
cional”, prometeu, em ligação por
meio do WhatsApp.

A Bielorrússia não demorou
para desqualificar o Nobel. “Nos
últimos anos, as decisões – e esta-
mos falando do Prêmio da Paz –
são tão politizadas que Alfred No-
bel está se revirando no túmulo”,
reagiu no Twitter o porta-voz da
diplomacia bielorrussa, Anatoly
Glaz. Mykhailo Podolyak, conse-
lheiro do presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, criticou a es-
colha. “O Comitê Nobel tem uma
compreensão interessante da pa-
lavra 'paz', se representantes de
dois países que atacaram um ter-
ceiro recebem (o prêmio).”

SENTIDO POLÍTICO Professor de
história da Universidade de São
Paulo (USP), Angelo Segrillo ava-
liou que o Nobel deste ano tem
um significado diretamente polí-
tico. “Foi exatamente no dia do
aniversário do Putin, um presen-
te de aniversário que provavel-
mente ele não esperava. Clara-
mente, é uma mensagem política,
justificada por eles no sentido de
a paz estar sob ameaça, talvez até
em termos nucleares, e que, nesse
momento, é preciso ter uma posi-
ção”, disse à reportagem.

“Para o Comitê Nobel, Putin é
o agressor. Como a Rússia tem
grande influência na Bielorrússia,
eles pegaram as três repúblicas
eslavas da antiga União Soviética.
A mensagem é bem inequívoca:
há um lado errado. Eles creem
que o fortalecimento da socieda-
de civil nessas nações também
fortalece a chance de paz. O Comi-
tê contemplou os três lados – Rús-
sia, Ucrânia e Bielorrússia – e pre-
miou aqueles que acha que traba-
lham pela paz.”

Um dos ativistas do Memorial,
Oleg Orlov, fala com a imprensa
sobre o prêmio conferido também
à entidade da Ucrânia e a Ales
Bialiatski, bielorrusso preso
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