
18 Jornal do Comércio | Porto Alegre

internacional
Segunda-feira, 22 de junho de 2020

internacional@jornaldocomercio.com.br

O diretor-geral da 
Organização Mundial 
da Saúde, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, alertou 
que a propagação global do novo 
coronavírus está se acelerando 
depois que uma alta diária de 150 mil 
novos casos foi relatada na semana 
passada. A Covid-19 infectou mais 
de 8,8 milhões de pessoas e levou 
464 mil pessoas ao óbito, segundo 
dados compilados pela Universidade 
Johns Hopkins.

O governo da Inglaterra 
disse neste domingo 
que 43 mortes foram 

registradas no país nas últimas 24 
horas, elevando o número oficial de 
óbitos para 42.632. A taxa diária 
de mortalidade por Covid-19 é uma 
das mais baixas do país, embora 
os números caiam nos fins de 
semana devido a atrasos no registro 
de mortes. O governo diz que vai 
apresentar nesta semana seus planos 
para a próxima etapa de afrouxamento 
dos bloqueios em todo o país. A 
reabertura de cafés, restaurantes 
e pubs na Inglaterra está sendo 
estudada para 4 de julho.

No Vaticano, na missa 
dominical, o Papa 
Francisco disse que a 

pandemia deve despertar uma nova 
consciência ambiental. O Papa afirmou 
que a drástica redução da poluição 
durante os bloqueios para controle do 
novo coronavírus em todo o mundo 
deve levar a uma maior preocupação 
com o meio ambiente, à medida que 
as restrições são levantadas. Francisco 
também pediu atenção especial aos 
refugiados durante a pandemia.

A China disse que a região 
de Galwan, na região do 
Himalaia, é “inteiramente 

parte” do país, renovando a 
reivindicação do território, que 
disputa com a Índia. Os dois gigantes 
asiáticos têm utilizado canais militares 
e diplomáticos para tentar reduzir 
as tensões bilaterais. Os confrontos 
vistos na semana passada foram os 
mais mortíferos entre os dois países 
nos últimos 45 anos. A Índia culpa 
a China por instigar o conflito ao 
desenvolver infraestrutura no Vale de 
Galwan, o que seria uma violação aos 
acordos entre ambos os lados.
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O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, voltou a citar 
a situação brasileira no combate ao 
coronavírus durante seu comício 
em Tulsa, Oklahoma, na noite de 
sábado, para uma arena esvaziada.

Ele defendeu o fechamento 
que os EUA passaram a adotar 
em alguns locais para conter o ví-
rus, que, segundo ele, salvou um 
milhão de vidas, mas já era hora 
de retomar. “Pergunte a eles como 
eles estão no Brasil, é um gran-
de amigo meu, não estão muito 
bem. Vocês ouviram muito sobre 

a Suécia. Pergunte a eles como 
eles estão. Salvamos um milhão 
de vidas, agora é hora de voltar ao 
trabalho”, disse.

Trump comentou também so-
bre a redução do ritmo de reali-
zação de testes para o novo coro-
navírus, repetindo observações 
anteriores de que números mais 
altos parecem ruins. Segundo ele, 
mais de 25 milhões de testes para a 
doença foram realizados. “Quando 
você faz testes nessa medida, en-
contra mais pessoas. Você vai en-
contrar mais casos. Então eu disse 
ao meu pessoal: ‘Devagar, por fa-
vor.’”, disse Trump.

 ⁄ ESTADOS UNIDOS

Trump volta a criticar o Brasil  
por combate ao coronavírus
Norte-americano defendeu a reabertura da economia e pediu menos testes para Covid-19

Ginásio esvaziado acompanhou comício do republicano em Oklahoma
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 ⁄ EUROPA

Espanha encerra estado de emergência após três meses de restrições

A Espanha encerrou o estado 
de emergência na meia-noite de 
domingo, após três meses de res-
trições para controle da pandemia 

do novo coronavírus. A partir de 
ontem, os 47 milhões de espanhóis 
passaram a poder se mover por 
todo o país e pelo bloco europeu 
com a reabertura de fronteiras. As 
medidas de confinamento foram 

suspensas de forma gradual nas 
últimas semanas. A Espanha foi 
um dos países mais atingidos pelo 
novo coronavírus no mundo com 
245.938 casos e 28.322 óbitos.

A Espanha também retirou a 

obrigatoriedade de uma quaren-
tena de 14 dias para visitantes da 
Inglaterra e de outros países da 
Europa. Com a reabertura, o go-
verno busca salvar a temporada 
de turismo.

CNPJ: 92.783.182/0001-32 - NIRE 43300004121 - Convocação: Convocamos os Srs. Acionistas para se reunirem
emAssembleia Geral Ordinária, no dia 29/06/2020 às 11hs, na sede da empresa, à Rua Joaquim Silveira, 1057, em
PortoAlegre/RS, a fim de tratar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. 2) Deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas. 3) Fixação
da remuneração dos administradores. 4) Outros assuntos gerais. OBS.: O acionista que não puder estar presente
poderá ser representado por procurador munido de procuração especial, com poderes totais para representar na
Assembleia. Porto Alegre, 19/06/2020. Gilberto Porcello Petry - Diretor Presidente

Weco S/A - Indústria de Equipamento Termo-Mecânico

Câmara Municipal
de Porto Alegre

EDITAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DEBATER SOBRE O PLCE 07/20, DO GOVERNO MU-
NICIPAL, QUEALTERAA LEI COMPLEMENTAR Nº 505, DE 28 DE MAIO DE 2004, AUTORIZANDOA
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO AO REGIME
FINANCEIRODACAPITALIZAÇÃO, BEMCOMOOPARCELAMENTODASPARCELASNÃOPAGAS.
OPresidente da Câmara Municipal de PortoAlegre, no uso de suas atribuições legais, CONVIDAa comu-
nidade porto-alegrense para a Audiência Pública, a ocorrer no dia 14 de julho de 2020 (terça-feira), às 19
horas, através de videoconferência pela plataforma Zoom (https://zoom.us/), onde os cidadãos também
poderão participar manifestando o interesse através do e-mail: audienciaspublicas@camarapoa.rs.gov.br.A
manifestação deverá ser enviada até o dia 13 de julho de 2020, às 18 horas, véspera da referidaAudiência
Pública, para que sejam comunicados por e-mail os dados para acesso à sala virtual do referido evento.

Porto Alegre, 18 de junho de 2020.
Reginaldo da Luz Pujol, Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020: Aquisição de equipamentos agrícolas.
ABERTURA: 03.07.2020. HORÁRIO: 09 horas. O edital está disponível no site:
www.arroiodomeiors.com.br, no menu link Licitações. Maiores informações podem ser
obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Arroio do Meio (RS), pelo e-mail:
licitacao@arroiodomeiors.com.br.
Arroio do Meio, 22 de junho de 2020. KLAUS WERNER SCHNACK - Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA E MUNICÍPIO DE SANANDUVA - RS
SERVIÇO REGISTRAL

Tassia Nunes Paiz - Registradora Designada
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Tassia Nunes Paiz, Oficial Designada do Registro de Imóveis de Sananduva/RS, em virtude de estarem em local
ignorado, incerto ou inacessível, faz a presente intimação por edital de ZELINDASIDNEI FORTUNAGORDEI-
CHUK, inscrita no CPF sob nº 651.063.770-72, portadora da carteira de identidade nº 1044916623, expedida
pela SSP/RS, auxiliar de cozinha, e seu esposo JÚLIOGORDEICHUK, inscrito no CPF sob nº 166.220.730-15,
portador da CNH nº 02322428975, expedida pelo Detran/RS, operador demáquinas, ambos brasileiros, casados
pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados à Rua José Morello, nº 428, bairro São
Cristóvão, nesta cidade; e Fiador JUNIOR FORTUNAGORDEICHUK, inscrito no CPF sob nº 001.008.510-61,
portador da CNH nº 02978955460, expedida pelo Detran/RS, empresário, brasileiro, residente e domiciliado
à Rua José Morello, nº 428, bairro São Cristóvão, nesta cidade Os intimados deverão comparecer ao OFÍCIO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS, situado à Av. Salzano da Cumha nº 939, salas 207/208, centro, nesta cidade,
para efetuar o pagamento da importância total de R$.41.843,77 (mais despesas de intimação, publicação de
edital, emolumentos e atualização do valor), da qual são devedores em decorrência de atraso no pagamento
de prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária firmado em 13 de julho de 2011 (registrado em 15
de Janeiro de 2019, sob número R.4 da Matrícula nº 9.238 do Lv.2/RG, deste Cartório). O prazo para pagamen-
to da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, UNIÃO
CATARINENSE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com sede na Avenida Governador Ivo Silvei-
ra, nº 360 – Sala 02, Bairro Canta Galo, na cidade de Rio do Sul/SC. Sananduva/RS, 18 de junho de 2020.

Tassia Nunes Paiz - Registradora Designada

VELEIROS DO SUL
ASSOCIAÇÃO NÁUTICADESPORTIVA

FUNDADAEM 13/12/34
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO VDS N° 01/2020

Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017
Termo de Execução 034/2019

O VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA torna público que realizará Pregão Ele-
trônico para a aquisição de botes com motorização e demais equipamentos. Abertura das propostas e
Sessão de Pregão: 02 de julho de 2020, a partir das 18h01min. Disputa de Preços LOTE 01 a partir das
19h e LOTE 02 a partir das 20h. Local: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br. Edital e demais informações
disponíveis em www.vds.com.br.

Porto Alegre, 22 de junho de 2020.
Cícero Hartmann, Comodoro.
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