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Comosolhosdacomunida-
de internacional voltados
para a guerra naUcrânia, o
presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro, saiu em defesa
de um aumento da repre-
sentação de países emer-
gentes no Conselho de Se-
gurança das Nações Uni-
das. A declaração foi feita
em rápido discurso, de 3
minutos e 40 segundos, na
19ªCúpuladoBrics – bloco
quereúneBrasil,Rússia,Ín-
dia,ChinaeÁfricadoSul.
Em razão da política de

tolerância zero para a co-
vid-19 de Pequim, o evento
acontecedeformavirtual.
“Devemos somar esfor-

ços em busca da reforma
das organizações interna-
cionais, como BancoMun-
dial, o FMI e o sistema das
Nações Unidas, em espe-
cialoseuConselhodeSegu-
rança.Opeso crescentedas
economias emergentes e
em desenvolvimento deve
ter a devida e merecida re-
presentação”, afirmou o
presidentedoBrasil.
ARússia integraoConse-

lho de Segurança da ONU,
órgão criado após a Segun-
daGuerraMundialparaze-
lar pela paz, e vetou a mo-
çãoderepúdioporsuainva-
sãoàUcrânia.
Na avaliação de Bolsona-

ro, o Brics é ummodelo de
cooperaçãobaseadoemga-
nhos para todas as partes
envolvidas e deve contri-
buir para a geração de em-
pregoerenda.

PUTIN

OpresidentedaRússia,Vla-
dimir Putin, defendeu que

o Brics atue como um
agente fundamental para
a criação de um sistema
multipolar no mundo. “A
Rússiaestáprontaparade-
senvolver maior parceria
comoBrics”,afirmou.
Sem citar nomes, Putin

voltou a responsabilizar
“certos países” pelos prin-
cipais desafios globais no
momento. Ele se referiu
às sanções ocidentais im-
postas contraMoscou, co-
moformaderetaliaçãope-
la invasão da Ucrânia.
(EstadãoConteúdo)
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Putin voltou a culpar “certos países” pelas dificuldades globais

UEdáprimeiropassoparaentradadeUcrâniaeMoldávia
AUniãoEuropeiadeuo sinal verdeparaqueUcrâniaeMoldávia –duasex-repúblicas soviéticas –

sejamcandidatasaentrarnobloco.Aindaqueseja apenasoprimeiropassodeum longo
processodeadesão, a decisão foi consideradaumrevésparaopresidente russo,VladimirPutin.
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