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Internacional

Acuada, Liz Truss renuncia
REINO UNIDO Primeira-ministra britânica, Liz Truss se apresentou como ‘grande provocadora’, mas deixou o poder em apenas em 45 dias

E
ncurralada, a primeira-
-ministra britânica, Liz 
Truss, finalmente renun-

ciou nesta quinta-feira (20), de-
pois de apenas seis semanas 
no poder com um programa 
econômico radical que causou 
uma crise política e financeira 
nacional.

“Dada a situação, não posso 
cumprir o mandato para o qual 
fui eleita pelo Partido Conser-
vador. Falei, portanto, com Sua 
Majestade o Rei para notificá-
-lo de que estou renunciando”, 
declarou a líder de 47 anos em 
frente a Downing Street, em 
um discurso muito curto.

Uma votação para determi-
nar seu sucessor dentro do Par-
tido Conservador ocorrerá “na 
próxima semana”, acrescen-
tou a líder conservadora, que, 
desta forma, torna-se o chefe 
de governo a ter permanecido 
por menos tempo em Downing 
Street na história moderna bri-
tânica, com apenas 44 dias de 
mandato.

Nesta quinta, logo cedo, ela 
ainda parecia aferrar-se ao po-
der, com seu porta-voz garan-
tindo que ela estava “traba-
lhando” com seu ministro das 
Finanças, Jeremy Hunt, para 
preparar seu plano econômi-
co de médio prazo, após uma 
quarta-feira catastrófica para 
ela. 

Ao final da manhã, porém, 
reuniu-se com o deputado à 
frente do poderoso Comitê 
1922, encarregado da organi-
zação interna do Partido Con-
servador - e, portanto, de um 
possível procedimento de 
substituição.

No máximo três deputados 
conservadores poderão se can-
didatar, oficialmente, à suces-
são de Liz, em disputa a ser 
decidida pelos deputados e, 
possivelmente, pelos membros 
partidários, conforme as regras 
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GOVERNO Aos 47 anos, ex-ministra das Relações Exteriores chegou ao poder com a promessa de retomar o crescimento, com cortes maciços de impostos

apresentadas nesta quinta pe-
lo Partido Conservador.

“Os candidatos precisarão 
ter pelo menos 100 colegas (de 
357 parlamentares conservado-
res) para patrociná-los”, de-
clarou o presidente do Comitê 
1922, Graham Brady, à impren-
sa, acrescentando que esses 
“patrocínios” devem ser cole-
tados até segunda-feira, 14h lo-
cais (10h em Brasília), para se-
leção até a sexta-feira seguinte.

O processo de escolha de 
Truss por cerca de 170.000 
membros do partido no poder 
levou dois meses após a saída 
de Boris Johnson.

Logo após o anúncio de re-
núncia de Liz, o líder da opo-
sição trabalhista, Keir Starmer, 
exigiu eleições imediatas.

“Os conservadores não po-
dem responder à sua última 
confusão simplesmente esta-
lando os dedos e mudando os 
que estão no topo sem o con-
sentimento do povo britânico. 
Precisamos de eleições gerais 
(...) agora”, declarou, em um 
comunicado.

REBELIÃO
Nas últimas horas, o nú-

mero de parlamentares recla-
mando sua saída não parou 
de aumentar.

“Liz Truss deve partir o mais 
rápido possível”, declarou o 
ex-ministro conservador Da-
vid Frost, em uma coluna no 
“Daily Telegraph”.

Mais impopular do que nun-
ca entre a opinião pública, sem 

um programa econômico após 
a humilhante renúncia aos cor-
tes de impostos e ficando sem 
dois de seus ministros mais 
importantes, Liz Truss estava 
por um fio.

Em meio à crise econômica 
do custo de vida, com milhões 
de britânicos sofrendo com a 
inflação, o Partido Conserva-
dor relança agora uma eleição 
interna para encontrar um no-
vo líder - o quinto em seis anos.

Truss foi eleita neste verão 
boreal, após a renúncia de Bo-
ris Johnson, em meio a uma 
série de escândalos em Dow-
ning Street.

Há dias circulam vários no-
mes para a sucessão de Liz 
Truss, como os de Rishi Su-
nak, Jeremy Hunt, Penny Mor-

daunt - a ministra responsável 
pelas relações com o Parla-
mento - ou ainda Boris John-
son.

O presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, prometeu con-
tinuar a “cooperação estreita” 
com o Reino Unido.

“Agradeço à primeira-minis-
tra Liz Truss por sua parceria 
em uma variedade de ques-
tões”, disse Biden em um co-
municado, garantindo também 
que a amizade de “longa data” 
e a “firmeza” da aliança entre 
os dois países permanecerão 
inalteradas.

Já o presidente francês, 
Emmanuel Macron, disse es-
perar que o país recupere “ra-
pidamente” a “estabilidade”.

A diplomacia russa ironizou 

AFP a renúncia de Truss e comen-
tou que o Reino Unido “nunca 
havia passado por uma vergo-
nha dessas”.

ELEIÇÕES GERAIS
Os conservadores decidiram 

evitar eleições legislativas an-
tecipadas, que dariam vanta-
gem à oposição trabalhista.

“Eles falham em seu dever 
patriótico básico de deixar os 
britânicos fora de suas dispu-
tas patéticas”, atacou o líder 
trabalhista Starmer na manhã 
desta quinta-feira, em um dis-
curso no Congresso de Sindi-
catos (TUC), em um momen-
to em que muitos movimentos 
sociais agitam o país em razão 
da crise econômica.

Para Liz Truss, a quarta-fei-
ra virou drama. Menos de uma 
semana após a saída de seu 
ministro das Finanças, Kwa-
si Kwarteng, substituído por 
Jeremy Hunt, o novo homem 
forte do governo, foi a minis-
tra do Interior, de extrema di-
reita, Suella Braverman, que 
deixou o governo, devido a 
crescentes diferenças sobre 
imigração, de acordo com os 
jornais britânicos.

Ela foi substituída por 
Grant Shapps, ex-ministro dos 
Transportes de Boris Johnson, 
no que deveria ser um gesto de 
abertura em relação aos ex-ad-
versários de Liz Truss na cor-
rida por Downing Street. Sha-
pps apoiou Rishi Sunak. 

A noite foi agitada no Par-
lamento, onde uma votação - 
vencida pelo governo - sobre 
o levantamento da moratória 
sobre fraturamento hidráulico 
se transformou em um levante 
entre os conservadores.

Os deputados da maioria se 
recusaram a votar com o go-
verno, apesar das represálias 
a que se expõem, tendo Dow-
ning Street pedido expressa-
mente para se respeitar a ins-
trução de voto.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS – DER PE

ERRATA

CONCORRÊNCIA Nº 021/2022 - PL Nº 062/2022/CPL II

Publicação do dia 17.09.2022

ONDE SE LÊ: ABERTURA: 21 de Outubro de 2022, às 09h30min. 

LEIA-SE: ABERTURA: 24 de Novembro de 2022, às 09h30min. 

Recife/PE. 20.10.2022. Douglas Otoniel. Presidente da CPL II.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS – DER PE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 042/2022 - PL Nº 146/2022/CPL II

OBJETO/NATUREZA: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obras e serviços para RESTAURAÇÃO da rodovia PE-220, 
TRECHO: ENTR. BR-232/APE-252 (ARCOVERDE) – ENTR. PE-219 
(POVOADO DE IPOJUCA), com 17,50 km de extensão, a ser processada 
de acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no 
instrumento convocatório. Valor máximo aceitável: R$ 24.796.007,97 
(vinte e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, sete reais e 
noventa e sete centavos). ABERTURA: 24 de novembro de 2022, às 
13h30min. LOCAL: Edifico Sede, na Av. Cruz Cabugá, 1033, Santo 
Amaro, Recife-PE. Fone: (081) 3181-4302. Edital, respectivos anexos e 
comunicados disponíveis no site www.peintegrado.pe.gov.br. Os 
envelopes dos interessados podem ser entregues via postal até a 
abertura da sessão inicial. Info: no endereço já mencionado, em dias 
úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas, e-mail: cpl.2@der.pe.gov.br. 
Recife/PE. 20.10.2022. Douglas Otoniel. Presidente da CPL II.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através da Secretaria de Educação, pelo 
seu Pregoeiro, informa o PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 44/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 027/2022, Objeto: Registro de preço 
consignado em Ata para futura aquisição de notebooks, com garantia on 
site, para atender às demandas dos setores administrativos e dos 
professores da Rede Municipal do Paulista. Valor Total Estimado: R$ 
8.039.808,19 (oito milhões e trinta e nove mil, oitocentos e oito reais e 
dezenove centavos). As especificações relativas ao objeto encontram-se 
explicitadas no Edital e seus anexos que poderão ser retirados nos sítios: 
www.bnc.org.br e www.ednaldopregoeirope.com.br. Data de ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00h do dia 09/11/2022, INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10 horas do dia 09/11/2022. 
Informações na Sede da CPL SEDUC, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, 
S/N – Centro – Paulista – PE ou através do e-mail: 
licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 20 de outubro de 2022. 
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO PMCA Nº 030/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
- A Prefeitura Municipal de Chã de Alegria, através da Comissão 
Permanente de Licitação, informa que às 08h00min do dia 11 de 
novembro de 2022, receberá os envelopes de Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI (CENTRO 
DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA 
COZINHA COMUNITÁRIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. sob 
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Valor Total Global: 
R$ 93.094,75 (noventa e três mil noventa e quatro reais e setenta
 e cinco centavos). Informações na Sede da CPL, sito à Rua Siqueira 
Campos, 109 – Centro – Chã de Alegria – PE ou através do e-mail: 
licitacaochadealegria@gmail.com. O edital poderá ser adquirido no Site 
Oficial da Prefeitura: www.chadealegria.pe.gov.br/licitacoes, 

Chã de Alegria, 20 de outubro de 2022
Paulo Cesar Cavalcante Beltrão

Presidente da CPL
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