
Por que todas as 

empresas de tecnologia 

do mundo têm tanto 

interesse na introdução 

da rede 5G no 

mercado?

Com certeza não é apenas 
por causa dos downloads 
mais rápidos. Alguns tes-

tes feitos indicam velocidades 
de cerca de 20 Gb/s, mas quem 
precisa de tamanha velocidade 
em um aparelho de celular? 

O que mais importa aqui, é o 
futuro de trilhões de dispositivos 
que estarão permanentemente 
conectados à rede, englobando 
assim os dispositivos de IOT 
(Internet das Coisas), partindo 
de sensores de detecção de 
presença (alarme da empresa 
ou de casa).

Sensores de água, fumaça, 
agricultura inteligente, e até 
para carros autônomos e drones, 
que necessitarão mais do que 
qualquer outro dispositivo de 
uma rede de dados móveis com 
baixa latência, que o 5G promete 
trazer, além da questão ecológica 
do novo sistema, que promete 
redução de 90% do consumo 
de bateria do dispositivo fi nal, 
se comparado ao consumo de 
bateria com 4G.

Outro grande diferencial será a 
disponibilidade da rede, fazendo 
um comparativo da rede atual  
com a nova rede, em locais com 
alto número de dispositivos fi nais 
utilizando a atual tecnologia, 
seja uma feira de negócios ou 
um show, é perceptível que 
exista uma grande lentidão na 
navegação.

Como se a rede estivesse 
congestionada, devido ao alto 
número de requisições que são 
feitas por todos os usuários ao 
mesmo tempo, e a tendência é 

que o 5G venha para resolver essa 
questão, provendo alta disponi-
bilidade para todos os usuários 
em ambientes de alta densidade. 

Para que a nova tecnologia 
seja implantada no país, algumas 
questões precisam ser resolvi-
das, por exemplo, o leilão das 
frequências do 5G, que está 
previsto para ocorrer em março 
de 2020. 

A adequação da infraestrutura 
de nossas operadoras, como 
antenas, conexões físicas e 
equipamentos de transmissão 
de dados para suportarem a alta 
quantidade de dispositivos fi nais 
conectados, provendo a qualida-
de e velocidade de navegação 
que a nova tecnologia exigirá. 
Com esses pontos equacionados, 
os testes e operações comerciais 
da rede 5G no Brasil devem 
começar no segundo semestre 
de 2021. 

Atualmente, duas operadoras 
estão realizando testes do 5G no 
Brasil, nas cidades de Uberlândia 
e Florianópolis, ambas possuem 
licença cedida pela Anatel para 
executar os primeiros testes do 
5G no país, na faixa de 3,5Mhz, 
em parceria com uma fabricante 
chinesa no desenvolvimento e 
implantação da rede no Brasil.

No Brasil, os valores para a 
implantação da nova tecnologia 
ainda são desconhecidos, o que 
temos atualmente e que pode 
servir como parâmetro é o valor 
estimado na Europa, que varia 
entre 300 e 500 bilhões de Euros. 

Além de todo este investi-
mento necessário, as nossas 
operadoras terão de atualizar 
toda a infraestrutura de redes, 
tornando-as mais modernas e 
respeitando os padrões da nova 
tecnologia. 

 
(*) - É Engenheiro de Redes e Dados 

do Grupo Binário

Por que é tão importante a 
chegada da rede 5G ao mercado?

Gustavo Morais Naves (*)
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 27/11/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 28/11/2019  - 11:05h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e 

Online IMÓVEL

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/11/2019, às 

11:05 horas, e 2º Leilão dia 28/11/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: IGOR KALIL JORGE, 

FERNANDA VASCONCELOS COELHO KALIL JOR-
GE, 

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, 
CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 669.786,89 (Seiscentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) - 2º leilão: R$ 341.304,11 (Trezen-
tos e quarenta e um mil, trezentos e quatro reais e onze centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arremata-

ção. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo 
de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 
no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não tran-
sitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 03/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 05/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e On-

line IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do Conjunto 
Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipiranga, com área 
útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao mesmo uma quota 
parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 05/12/2019, às 11:00 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ 
RONALDO DE JESUS CINTIA CRISTINA 
PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 274.437,05 
(Duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos) 2º leilão: R$ 169.272,41(Cento 
e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas do dia 25
de novembro de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) eleição
dos novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto Social. c) Consolida-
ção do Estatuto Social. São Paulo, 07 de novembro de 2019. André Kissajikian -
Diretor Executivo.                                                                           (12, 13 e 14)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0003447-87.2011.8.26.0526 A MMª. Juíza de Direi 
to da 2ªVara Judicial do Foro de Salto, Estado de SP, Drª. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado 
Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Orlando Cézar Pires Paes da Silva, RG 21.810.440, CPF 
142.010.868-95, que lhe foi propos ta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de  
Rodovias das Colinas S/A, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente 
que ocorreu no dia 04/05/2010, por volta das 16h00min, o réu estava trafegando pela Rodovia na 
altura do quilômetro 078+800m, sentido Sul, com o veículo marca GM, modelo Monza, cor azul, ano 
1982, placa BUH-0259, segundo o Boletim de Nº 006455311. Ocorrência e relatório da Concessi 
onária, o condutor perdeu o controle do veículo, devido a problema no sistema de freio, vindo a 
colidir contra as defensas metálicas, causando engavetamento e danificando o patrimônio público 
sob concessão da rodovia. Referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público 
administrado pela autora, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a 
instalação de novo material em substituição ao danificado. A autora também alocou pessoal 
capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança 
daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. 
Assim, para realizar os devidos reparos, a autora despendeu, na data da ocorrência, a quantia de 
R$.3.905,00, conforme demonstrativo apresentado. 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.  

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

Cia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ nº 60.584.612/0001-09

Edi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de Convocação
 Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia

Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade a se reunirem
em AGO/E a se realizarem no próximo dia 29/11/2019 às 15:00
horas em sua sede social, na Rua da Glória nº 332, 4º andar,
sala 43, nesta Capital afim de deliberarem: a) leitura, exame e
discussão do relatório da diretoria, Balanço e Demonstrativo do
resultado do exercício de 2018 encerrado em 31/12/2018; b)
encerramento de atividades e da empresa e c)assuntos gerais.
Encontram-se à disposição dos srs. Acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o artigo 133 da lei nº 6.404/76.
São Paulo 11/11/2019. Diretor Presidente: Hissao Okaue.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO 26/11/2019 - 08:55h  -  2º LEILÃO 27/11/2019 - 15:00h

EDITAL DE LEILÃO
Alexandre Travassos, -

Presencial 
e Online IMÓVEL

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/11/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão 
dia 27/11/2019, às 15:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: ANTÔNIO PÁDULA, 

010. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: -
-

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.021.284,68 (Dois milhões, vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos); 2º leilão: R$ 947.548,83 (Novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e 
três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-

-
-

-

OBSERVAÇÕES: 

-

-
-

. A concretização da 
Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por 
meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante 
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre even-
tuais ações, ainda que não descritas neste edital. -

-
A mera 

existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desis-
tência da arrematação. -

-

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Edital de Convocação: Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que lhe
confere os Artigo 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os associados para
se reunirem no dia 28 de Novembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, às
10:30 horas em 1ª convocação com a metade mais um dos associados e às 11:00 horas,
em 2ª convocação, com qualquer número de associados nos termos do Artigo 29, na
Rua Boa Vista, 175, 1º andar, sala do pregão, nesta Capital do Estado de São Paulo,
para Apreciação e Deliberação dos Assuntos: a) Aquisição de uma Pousada situada na
Praça Getúlio Vargas, nº 143 - Jardim Guaiuba - Guarujá - SP; b) Aquisição de uma sala
situada no Edifício São Marcos, Praça da Sé nº 21, 2º andar - sala 216 - São Paulo - SP.

São Paulo, 12 de Novembro de 2019
Carlos Roberto Sabiá - Presidente

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
da Associação Portuguesa de Desportos

A Associação Portuguesa de Desportos, por intermédio do Conselheiro João Carlos dos
Santos Bento, na qualidade de Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, convoca
os membros do Conselho Deliberativo para a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia
10 de dezembro de 2019 (terça feira), em primeira convocação as 19h00, com metade
mais um de seus Conselheiros e em segunda convocação às 19h30 com no mínimo
50 (cinquenta) Conselheiros presentes, na Sede Social do Clube (no Salão Nobre) à Rua
Comendador Nestor Pereira, n° 33 - Canindé, São Paulo/SP. Da Ordem do Dia: - Votação
da ATA da Reunião Extraordinária de 30 de setembro de 2019. - Leitura, apreciação e
votação da ATA da Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2019. - Dar posse aos novos
Conselheiros Efetivos com mandato de 2019 a 2025, eleitos na Reunião da Assembléia
Geral em 25 de novembro de 2019 e posse aos Conselheiros Vitalícios Suplentes.
- Eleição dos Candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes para o Conselho de
Orientação e Fiscalização - COF. - Eleição da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo.
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva. Atenciosamente,
Egrégio Conselho Deliberativo: Conselheiro João Carlos dos Santos Bento - Presidente
do Egrégio Conselho Deliberativo.

Sempre Engenharia,
Comércio e Representações Ltda.

CNPJ Nº 69.066.108/0001-83 - NIRE 35.2.1125817-1
Convocação para Reunião de Sócios para Exclusão de Sócio

Ficam convocados os sócios da Sociedade, para a Reunião de Sócios da Sociedade que
será realizada no dia 29/11/2019, às 10:00 hs., em 1ª convocação, e no dia 09/12/2019,
às 10 hs., em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, tudo em conformidade com os artigos
1.152, § 3º, 1.085 e 1.086 todos da Lei 10.406, de 10/01/2002, contando com a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar acerca da exclusão do sócio Luiz Tarcisio Muniz de Freitas,
brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, RG nº 13.038.239 SSP/SP e CPF nº
084.466.998-93 e no CREA/SP nº 0682451104/D, residente e domiciliado na Rua
Caravelas, nº 140, apartamento 105, Torre Livin, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP
04012-060 (“Luiz Tarcisio”), atualmente, titular de 105 quotas representativas do capital
social da Sociedade, equivalentes a 21% do total; (ii) Alteração e consolidação do Con-
trato Social, bem como a autorização aos administradores da Sociedade, conforme ade-
quado e necessário, para praticar todos os atos e providências cabíveis, na hipótese de
ser aprovada a exclusão do Luiz Tarcisio da Sociedade. Luiz Tarcisio poderá apresentar
sua defesa, na reunião de sócio que ora se convoca, por meio documental ou oral. A
exclusão de Luiz Tarcisio é fundamentada em atos que implicaram e implicam em risco
para a continuidade dos negócios da Sociedade, bem como que comprometeram e com-
prometem sua efetiva capacidade de cumprir o objeto social. É importante ressaltar que a
ausência de Luiz Tarcisio na reunião que ora se convoca implicará em sua revelia quanto
aos fatos que fundamentam a justa causa para sua exclusão, o que poderá implicar em
sua exclusão da Sociedade. São Paulo/SP, 13/11/2019 Eduardo Fanganiello Senra, Neila
Delgado Fanganiello Senra e Patricia Gonçalves - sócios administradores. (13, 14 e 15)

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: coopamare@gmail.com - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

COMUNICADO
A COOPAMARE - Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais
Reaproveitáveis, CNPJ: 60.908.308/0001-61 - Insc. Estadual 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1,
localizada na Rua Galeno de Almeida, nº659,  Pinheiros, São Paulo, SP CEP: 05410-030 - Programa de
Moradia Crédito Solidário solicita o comparecimento  dos seguintes inscritos no Contrato
Mútuo de Dinheiro à Pessoa Física para Construção no Programa de Moradia Crédito Solidário -
Responsabilidade Social, os seguintes inscritos  na cooperativa, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis. O não comparecimento caracterizará a exclusão dos mesmos que já se deu em assembleia do dia
27/10/2019 e de acordo com o Regulamento e Estatuto da entidade organizadora. Solicitamos o
comparecimento na Rua Brigadeiro Tobias, nº 258. Bairro: Luz, Santa Ifigênia, São Paulo e pelo
telefone: (11) 98782-6085 Dona Olinda Pedro da Silva a partir das 15 horas. Lista dos convocados
Condominio Conquista: Avelino da Costa CPF: 060.912.288-62; RG: 11.100.788-SSP/SP. Fabrício
Alcântara de Araújo CPF: 384.388.218-55 RG: 47.050.516-3 SSP/SP. Joana Albina da Silva CPF:
951.542.408-04 RG: 21.508.896-SSP/SP. Manoel Vitimo Soares CPF: 044.290.418-57 RG:16.270.783-
SSP/SP. Maria do Socorro Silva CPF; 010.112.858-43 RG: 13.314.400 SSP/SP. Luiz Miguel da Silva
CPF: 059.450.576-30 RG: 38.280.595 SSP/SP. Maria José Pereira Gomes CPF: 043.242.878-05 RG:
15.908.064 SSP/SP. Sérgio Luis Pereira do Vale CPF: 069.873.108-58 RG: 19.817.005 SSP/SP. Tiara
Cardoso de Souza CPF: 385.632.778-98; RG: 47.090.837 SSP/SP. Rone Teixeira: CPF: 151.406.158-94
RG: 25.017.330 SSP/SP. Sonia Cristina Silva dos Santos CPF: 292.105.638-08 RG: 35.974.914 SSP/
SP. Lista dos convocados do Condominio Novo Horizonte: Alcilene Barroso da Silva CPF:
355.686.378-22 RG; 13.315.253-73 SSP/BA. Alexandra Duarte da Silva CPF: 315.299.598-96 RG:
34.516.981-5 SSP/SP. Alexandre Lopes da Silva CPF: 290.836.278-37 RG: 32.651.762-5 SSP/SP.
André Luis Ferreira CPF: 338.328.648-73 RG: 34.437.997-8 SSP/SP. Aquiles Maciel Moura CPF:
010.169.908-55 RG: 13.163.071-4 SSP/SP. Cristiane Cristina Alves da Silva CPF: 367.817.308-00 RG:
40.721.571-2 SSP/SP.  Elaine da Silva Campos CPF: 262.396.998-10  RG: 52.080.902-6 SSP/SP.
Agnaldo Bispo dos Santos CPF: 315.761.378-21 RG: 37.103.077-8 SSP/SP.  Ingrid Isabel Matunaga
CPF: 354.220.798-50 RG: 43.011.105-8 SSP/SP. Ivani Batista de Souza CPF: 769.047.178-15 RG:
8.794.962-3 SSP/SP. Jaires Caires Barros: CPF: 101.274.068-40 RG: 20.218.187-X SSP/SP. José
Ronaldo Tiago dos Santos CPF: 045.930.368-60 RG: 10.459.241 SSP/SP. Waldir Paquer CPF:
652.469.188-15 RG: 7.715.022-3 SSP/SP. Krajva Oliveira Caixeta Guimarães CPF: 356.916.928-60 RG:
43.667.651-5 SSP/SP. Márcia Cristina da Costa CPF: 143.410.958-54 RG: 35.384.177-8 SSP/SP.
Márcio Denis de Jesus CPF: 769.333.503-04 RG: 37.981.622-2 SSP/SP. Ozana Cardoso dos Santos
CPF: 522.702.545-20 RG: 36.661.973-1 SSP/SP. Paulo Roberto de Souza CPF: 053.687.888-94 RG:
18.706.880-X SSP/SP. Arlam Corte Araújo CPF: 136.648.718-47 RG: 23.763.321-8 SSP/SP.  Rivail
Marques CPF: 049.991.448-16 RG: 16.834.147-5 SSP/SP. Rony Rocha CPF: 029.767.675-05 RG:
14.269.087-25 SSP/BA. Roque Santos de Jesus CPF: 007.032.785-84 RG: 39.765.290-2 SSP/SP.
Roseli Leme CPF: 136.449.618-67 RG: 25.139.172-3 SSP/SP. Sérgio Luis Longo CPF: 024.886.308-88
RG: 26.966.431-2 SSP/SP. Tatiane de Souza Gomes CPF: 279.772.298-70 RG: 44.458.018-9 SSP/SP.

Uma multidão se reuniu 
no centro do território, 
bloqueando a área 

entre a estrada Des Voeux 
Central e a Pedder Street.

Ativistas utilizaram as redes 
sociais para encorajar estu-
dantes a boicotar aulas e parti-
cipar dos protestos. Pequenos 
grupos de jovens mascarados 
já foram vistos pelas ruas. 
Nas proximidades de uma 
universidade, as autoridades 
dispararam gás lacrimogêneo 
para tentar dispersar os ma-
nifestantes. Os serviços de 
transporte público continuam 
com atrasos e muitos ainda 
permanecem inativos.

Na segunda-feira (11), um 
manifestante foi queimado 
e outros dois ficaram grave-
mente feridos pela polícia 
local. Segundo a imprensa de 
Hong Kong, jovens atearam 
fogo a um homem pró-Pequim 
na localidade de Ma On Shan. 
Em meio aos protestos, os 
Estados Unidos expressaram 
“forte preocupação” com a 
crescente violência em Hong 

EP
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Manifestantes bloqueiam ruas 
em novo protesto em Hong Kong
Um dia após violentos protestos, milhares de manifestantes voltaram às ruas de Hong Kong ontem (12) 
para fazer um novo apelo por uma greve geral

Governo americano demonstrou preocupação com violência. 

Kong e pediram “medidas 
maiores tanto para as forças 
de segurança quanto para os 
manifestantes”.

“Os EUA estão acompa-
nhando a situação com grande 
preocupação”, disse Morgan 
Ortagus, porta-voz do De-
partamento de Estado, em 
comunicado, convidando as 

partes a dialogar. “Condena-
mos a violência de cada parte, 
expressamos proximidade às 
vítimas, independentemente 
de suas inclinações políticas, 
e convidamos todas as partes 
- policiais e manifestantes - a 
exercer maior moderação”, 
acrescentou. 

Os protestos no território 

começaram em junho contra 
um projeto de lei, já retirado, 
para permitir a extradição de 
réus para a China continental, 
mas desde então se trans-
formaram em manifestações 
mais amplas, com ativistas 
exigindo democracia e res-
ponsabilidade policial em 
Hong Kong (ANSA).
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