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No Brasil, o câncer 

é ainda um tema 

tratado como de “alta 

complexidade”.

A Cobertura Universal de 
Saúde é o sistema mais 
justo que existe para 

garantir que todos os indivídu-
os e comunidades recebam os 
serviços de saúde necessários, 
sem que isso comprometa sua 
situação fi nanceira. Apesar de 
não ser um sistema utilizado 
no mundo todo, tem se tor-
nado pauta de muitas discus-
sões entre líderes mundiais 
e ganhado força nos últimos 
anos face à iniquidade vigente 
atualmente. 

O Brasil é um dos países 
que conta com um modelo de  
cobertura universal - saúde 
pública para todos, sem discri-
minações. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) é um importante 
alicerce à população, pois for-
nece acesso universal a este 
direito fundamental garantido 
pela Constituição de 1988. 
É preocupante porém, ver 
o aumento da demanda por 
atendimento em saúde públi-
ca e o sub fi nanciamento do 
setor. Apesar de importantes 
serviços de saúde serem pres-
tados, encontramos grande 
fragilidades na área de câncer 
que comprometem – e muito 
– a vida de pessoas.  

Os dados não mentem: o 
mais recente relatório do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) revelou que pacientes 
podem esperar até 200 dias 
para conseguir o diagnóstico 
da doença no SUS. São quase 
sete inaceitáveis meses de 
espera. Num período tão longo 
assim, o câncer se desenvolve 
e a pessoa acometida pela 
neoplasia vai perdendo suas 
chances de cura.

As lacunas encontradas pelo 
TCU são as mais diversas e 
vão desde a demora no agen-
damento da primeira consulta 
com o especialista, até o acesso 
aos exames e biópsias, o atraso 
nos resultados, e o retorno 
ao médico para confi rmar o 
diagnóstico. O percentual de 
pacientes que recebem a con-
fi rmação diagnóstica apenas 
quando o câncer já está em 
estágio avançado é preocupan-

te e tem crescido nos últimos 
anos: em 2013, eram 53% e, 
neste ano, já são 56%. 

No Brasil,  o câncer é ainda 
um tema tratado como de “alta 
complexidade”, ou seja, não faz 
parte das políticas públicas da 
atenção primária, no entanto, 
o câncer é a segunda principal 
causa de mortalidade no plane-
ta e precisa, com urgência, se 
tornar um problema da Aten-
ção Básica (ou Primária) de 
Saúde. Não há país no mundo 
que esteja preparado para os 
impactos que a doença pode 
causar se continuarmos diag-
nosticando tardiamente – não 
somente em termos sociais, 
mas também econômicos – e 
é por isso que essa discussão 
precisa transpor quaisquer 
barreiras e fronteiras. 

Estamos nos unindo a ou-
tros players da saúde mundial 
para discutir o que é neces-
sário fazer para que o câncer 
seja realmente priorizado em 
um contexto de Cobertura 
Universal de Saúde. O painel 
“Câncer, inequidades de cui-
dados e o papel da Cobertura 
Universal de Saúde” realizado 
em Nova York, simultanea-
mente à 74ª Conferência Geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), trata disso. 

Para que os pacientes te-
nham suas vozes ouvidas, é 
mandatório abrir o diálogo, 
ter mais transparência e não 
somente buscar soluções, mas 
fazer tudo o que está em nosso 
alcance para encontrá-las. Pre-
cisamos criar modelos de saúde 
efi cientes, adaptados a cada 
realidade, que possam reduzir 
o impacto do câncer no mundo. 

Vidas estão sendo perdidas 
enquanto pensamos e discuti-
mos, por isso é necessário agir 
rápido. Precisamos colocar o 
câncer na vanguarda da cober-
tura universal de saúde para que 
possamos não somente mudar 
as tristes estatísticas de alta 
mortalidade mas a própria re-
alidade desafi adora vivida pelo 
paciente que está com o diag-
nóstico de câncer atualmente.

(*) - É médica Mastologista, presidente 
voluntária da FEMAMA (Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama) e Chefe 
do Serviço de Mastologia do Hospital 
Moinhos de Vento em Porto Alegre.

O câncer como um problema
de atenção primária
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Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 14 de Outubro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no uso de suas
atribuições, em obediência ao que determinam os Artigos nºs 45 Inciso II, 46 Inciso “a)” e 47 Caput
do Estatuto Social em vigor convoca seus digníssimos Associados (as), em condições de
participação nos termos dos artigos acima citados para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 14 de Outubro de 2019, ás 19h00min, em primeira chamada,
com a presença de 2/3 dos Associados (as) ou em segunda e última chamada, ás 19h30min, então
com qualquer número de Associados (as), nas dependências da Boate Piramyd’s, localizada em sua
Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20,
Parque da Mooca, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia: 1- Em obediência ao que determina o
Artigo 50 II b) do Estatuto Social em vigor referendar pela via de votação por escrutínio secreto com
quorum de maiona simples as alterações estatutárias que foram aprovadas pelo plenário do Conselho
Deliberativo em Reunião Extraordinána de 30/09/2019.

Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus.

Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A
CNPJ 61.489.027/0001-84 - NIRE 35300038801

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Ficam os Srs. acionistas da Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A, convocados para
a AGO a ser realizada em 17/10/2019 ás 10 hs., na sede da Companhia, localizada em
São Paulo/SP, na Avenida Cardeal Santiago Luiz Copelo, 123, Vila Ribeiro de Barros,
CEP 05308-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) ratificar a retifica-
ção número total de ações ordinárias, nominativas ou ao portador, da Companhia e o
seu capital social, aprovado na AGE realizada no dia 31/08/2016; (b) eleição da Dire-
toria da Sociedade. Documentos a disposição dos Acionistas: Permanecem à dispo-
sição dos acionistas, na sede da Companhia, a documentação pertinente às matérias
que serão deliberadas na AGE.                                                       (03, 04 e 05)

Edital de Citação Prazo 20 Dias Proc. 0231183-21.2008.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim,  Juiz de 
Direito da 7ªVC do Foro da Capital, Faz saber  aos co-requeridos  Luciano Felicíssimo Dos 
Santos, portador de CPF Nº 043.260.576-29 Marli Candida dos Santos, Jose Raimundo Viana e 
Luciano dos Santos. que  Adidas Ag e Outros  ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 30.000,00, pois os requeridos 
estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Agosto, 06 de Setembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Físico nº:0007637-09.2014.8.26.0229: Monitória - 
Requerente: CGMP-Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A Requerido: Antonio Jares 
Modesto Pedroso O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Hortolândia, Estado de SP, 
Dr(a). Leonardo Delfino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Jares Modesto Pedroso, Bras, 
Casado, Empresário, RG 25.784.246-9- SSP/SP, CPF 267.054.178-03, pai Jose Modesto Pedrozo, 
mãe Adalva Modesto Pedrozo, Nascido/Nascida 28/12/1975, natural de Granito - PE, com endereço 
à Rua Antonia B Soares, 44, Parque Shalon, CEP 13067-000, Campinas-SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP-Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, 
alegando em síntese: Ação Monitória. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004538-16. 2014.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Alta Transportes Ltda ME, CNPJ 07.134.842/0001-85, com endereço à Avenida 
Presidente Getulio Vargas, 179, Nova Paulinia, CEP13140-315, Paulinia-SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Cgmp Centro de Gestao de Meios de Pagamentos S/A,alegando 
em síntese: Vistos.O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente 
ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as 
partes, o que determina a expedição do mandado de citação/intimação para, no prazo de 15 dias, 
proceder ao pag. da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de 
sucumbência; advertindoo(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título execu 
tivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá 
apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0184962-72. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 14ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)Lilian Maria Luiza De Souza Jaico, RG 15795278, CPF 028.273.808-89, que  
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
2.012,19. referente às da taxa de conservação do lote 07, da Quadra KG, do Empreendimentos 
Ninho Verde – Gleba II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005038-40.2017.8.26.0079 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª VC, do Foro de Botucatu, Estado de SP, Dr. Fabio Fernandes Lima, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Maristela Rodrigues Ferreira, RG Nº37.072.425-2, CPF Nº521.358.495-68, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 8.169, 70, referen 
te à taxa de conservação e melhoramentos do lote 17, da Quadra CQ, do Loteamen t o Terras de Sta 
Cristina - Gleba VI (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII - Setor Iate). Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferido a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 19/07/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001712-94. 2013.8.26.0543-O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos réus Edson Miguel Fernandes, Brasileiro, CPF 322.723.759-87, Marjory 
Cristiane Derkacz, Brasileiro, CPF 026.664.319-16, ausentes, incertos e de paradeiro desconhecido, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material, por parte 
de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S A, por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu dia 22/12/2011, por volta x\\\04h28min, o requerido estava 
trafegando com o veículo Marca Scania, Modelo L 111 S, cor laranja, ano 1976, placa ACN 9529, 
Renavam 550649573,de propriedade do primeiro requerido, quando na altura do Km 220+700, 
sentido norte, conforme declaração dos condutores e averiguações efetuadas no local o veículo 1, 
Scannia L111 de placa ACN 9529, perdeu o freio colidindo contra o barranco, tombou e atingiu a 
traseira do veículo. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
1031612. Os requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obre e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a requerente 
dependeu, na data da ocorrência a quantia de R$ 3.977,32, conforme demonstrativo anexo (dos. 
05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 0169187-17.2011. 8.26. 0100. O(a) Dr(a). Gisele Valle 
Monteiro da Rocha, Juiz(a) de Direito da 11ªVC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Reinaldo 
Ribeiro dos Santos RG Nº 386761644 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da 
quantia de R$ 9.138,63, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre 
as partes e não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ficando 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22/08/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0008410-87. 2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a).Camila Sani Pereira Quinzani, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Sergio Takata, RG Nº 12107984, CPF Nº 036.780.578-29 que   
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
15.969,17 referente a taxa de conservação do lote 4, da Quadra BR, do Loteamento Thermas de 
Santa Barbará I. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0003710-49.2019.8.26.0297 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jales, Estado de SP, Dr(a).Maria Paula Branquinho Pini, na forma 
da Lei, etc.Faz Saber a(o)Volnei Pizolato Transportes ME, CNPJ13.205.490/0001-04,com endereço  
à Rua 12, 2030, Sala 4, Centro, CEP 15700-074, Jales-SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.088.208/0001-65, e-mail semparar@fon 
secaeromao.adv.br, com sede na Rua Minas Bogasian, nº 253, Osasco- SP. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 21.825,04, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jales, aos 09 de setembro de 2019.  

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SÓCIO QUOTISTA
Aposentado por invalidez poderá ser sócio apenas por quotas em uma 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SERÁ OBRIGADA A ABONAR A FALTA DO FUNCIONÁRIO QUE 
PRECISA SE AUSENTAR PARA EFETUAR ALGUMA ATIVIDADE ACADÊMICA?

Legalmente a empresa não possui qualquer obrigação na liberação 
(remunerada) deste colaborador, vez que tal situação não consta no 
artigo 473 da CLT. A empresa deverá liberá-lo se houver previsão em 
convenção coletiva ou caso assim queira por liberalidade.

DESCONTAR DO FUNCIONÁRIO
Empresa fornece vale-refeição e pretende não descontar do funcionário, 
o benefício passa a ter natureza salarial, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANOTAÇÃO NA CTPS
O trabalho intermitente deve ser anotado em carteira de trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE EFETUAR O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 
PARA O FUNCIONÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, UMA ÚNICA VEZ 
NO ANO. QUAL SERÁ A TRIBUTAÇÃO?

Esclarecemos que para fins trabalhistas e previdenciários a grati-
ficação legal/ajustada é salário, sendo considerada para todos os 
efeitos legais como férias, 13º salário e terá incidência de INSS e 
FGTS. Base Legal – Art.457 da CLT.

ACIDENTE DE TRAJETO
Acidente de trajeto deve ser considerado acidente de trabalho, com estabili-
dade e emissão do CAT? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FERIADO NO SÁBADO
Quando o funcionário trabalha de segunda a sexta, em um total de 
44h na semana para compensar o sábado e, ocorrer feriado no sábado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O líder da Igreja Católica 
partirá para Bangcoc, 
na Tailândia, do aero-

perto de Fiumicino, em Roma, 
às 19h (horário local) do dia 19 
de novembro. A chegada do 
Pontífi cie está prevista para às 
12h30 locais do dia seguinte.

Os primeiros compromissos 
serão no dia 21, na capital tai-
landesa. Até o momento, estão 
agendadas uma cerimônia de 
boas-vindas no pátio da Casa 
do governo, bem como reuniões 
com o primeiro-ministo do país, 
Prayuth Chan-ocha, a socieda-
de civil, o corpo diplomático e 
outras autoridades. No mesmo 
dia, o Papa ainda se encontrará 
com o patriarca dos budistas e 
visitará funcionários e doentes 
do Hospital São Luís. Já na 
parte da tarde, Francisco terá 
uma reunião privada com o Rei 
Maha Vajiralongkorn “Rama X” 
no Palácio Real e comandará 
uma missa no Estádio Nacional.

No dia 22 de novembro, ainda 
em Bangcoc, o Papa se encon-
trará com padres, religiosos, 
seminaristas e catequistas na 
paróquia de São Pedro. Após 
isso, visitará bispos da Tailân-
dia e de outras nações asiáticas 
no santuário do Beato Nicolau 
Boonkerd Kitbamrung. O Papa 
fechará sua visita em uma reu-
nião com líderes cristãos e de 
outras religiões na Universida-
de de Chulalongkorn, seguida 
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Vaticano divulga programação 
da viagem do Papa para a Ásia

Francisco visitará Japão e Tailândia em novembro.

por uma missa com jovens na 
Catedral da Assunção.

No sábado, 23 de novembro, 
Francisco deixará a Tailândia 
para viajar ao Japão. Sua par-
tida ocorrerá após a cerimônia 
de despedida no Terminal 
Aéreo Militar 2, em Bangcoc. 
Em solo japonês, o primeiro 
compromisso de Francisco é 
uma reunião com os bispos, 
que ocorrerá logo em seguida 
da cerimônia de boas-vindas. 
No dia seguinte, o Papa visitará 
Nagasaki e Hiroshima, onde o 
religioso irá divulgar uma men-
sagem sobre armas nucleares 

no parque do hipocentro da 
bomba atômica. Além disso, 
o argentino homenageará os 
santos mártires em locais con-
siderados símbolos da cidade.

Em Nagasaki, está previsto 
para acontecer a celebração de 
uma missa. Já em Hiroshima, 
o Papa comandará o encontro 
pela paz.

No dia 25, o penúltimo da via-
gem, o Papa estará novamente 
em Tóquio. Para a ocasião, 
estão marcadas uma reunião 
com as vítimas do triplo desas-
tre de Fukushima (terremoto, 
tsunami e usina nuclear), uma 

visita privada ao imperador 
Naruhito no Palácio Imperial 
e um encontro com jovens na 
Catedral de Santa Maria. 

Após, Francisco dedicará a 
tarde para encontrar autoridades 
japonesas, como o primeiro-
ministro, Shinzo Abe, e o corpo 
diplomático. A viagem do Papa 
ao continente asiático terminará 
no dia seguinte após uma missa 
com os jesuítas na capela da 
Universidade Sophia e uma visita 
ao campus. O Pontífi cie deixará a 
instituição e seguirá direto para 
o aeroporto de Tóquio para a 
cerimônia de despedida (ANSA).

Um dia depois de ter 
anunciado a retomada das 
negociações com os Estados 
Unidos, a Coreia do Norte fez 
ontem (2) um novo teste de 
mísseis balísticos e provo-
cou protestos do Japão e da 
Coreia do Sul. O gabinete do 
presidente sul-coreano, Moon 
Jae-in, disse que os projéteis 
foram disparados de um 
submarino e exprimiu “forte 
preocupação” com a nova 
manobra militar do regime 
de Kim Jong-un.

Um dos mísseis caiu na zona 
econômica marítima (ZEE) - 
área que vai além das águas 
territoriais de um país - do 
Japão. Em pronunciamento à 

 E
PA

Coreia do Norte dispara mísseis balísticos submarinos
Pyongyang havia informado 
que realizaria uma “reunião 
operacional” com os Estados 
Unidos sobre as tratativas para 
a desnuclearização da penín-
sula, em 5 de outubro.

As negociações entre Kim e 
Donald Trump estão travadas 
desde a fracassada cúpula de 
fevereiro passado, no Vietnã, 
quando o norte-coreano exi-
giu o fi m das sanções interna-
cionais para desmantelar seu 
principal complexo nuclear. 
Os dois líderes chegaram a 
se encontrar novamente em 
junho, na zona desmilitari-
zada de Panmunjom, mas 
as tratativas não avançaram 
(ANSA).

Sul-coreanos acompanham repercussão de novo

teste balístico da Coreia do Norte.

imprensa, o primeiro-ministro 
Shinzo Abe condenou o teste 
balístico e acusou a Coreia do 

Norte de violar resoluções do 
Conselho de Segurança da 
ONU. Apenas um dia antes, 
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