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internacional
GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS DO
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

(CNPJ Nº 889.302.76.0001/10)
Conforme o que determina o Estatuto estamos convocando os sócios da Entidade para
a Assembleia Geral que será realizada no dia 30 de junho de 2021 às 14 horas, a fim de
eleger a nova diretoria e tratar dos assuntos gerais, em nossa Sede.
Rua Siqueira Campos, nº 1170, sala 24, Centro, Porto Alegre/RS.
Porto Alegre, 15 de junho de 2021.
À Direção.

EDITAL DE 2º E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

CANOAS - RS
Data do leilão: 28/06/2021 as: 10:10
Local: RUA FIORAVANTE MILANES, Nº 147, CENTRO, CANOAS, RS

JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeiro Oficial matricula 353/2017 estabelecido a AVENIDA
PLINIO BRASIL MILANO nº 2175, HIGIENOPOLIS, PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-003, telefone
(51)3341-0749, leiloeiromoura@gmail.com, (51) 99981 - 4057 faz saber que devidamente autorizado
pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº
70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado. A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira
escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com
utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma
instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou
utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar
uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão. As vendas serão realizadas
pelo maior lance. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro,
registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre
os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED
B50117 - CONTRATO 904639970099 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. NELCI RENATO
MARCILIO, BRASILEIRO(A), ENGENHEIRO, CPF 192.559.420-34, CASADO (A) COM MAIR MADALENA
DE OLIVEIRA MARCILIO, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 295.161.290-72. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
PREDIO, A RUA DAS ARARAS (RUA DE DISTRIBUICAO “B”), Nº 964 (950), LOTE Nº 13, QUADRA J,
BAIRRO CINCO COLONIAS, EM CANOAS, RS, COM AREA DE 55,35M2, COM A AREA SUPERFICIAL
DE 300M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER. CANOAS, 11/06/2021. JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA

EDITAL DE 2º E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
URUGUAIANA - RS
Data do leilão: 30/06/2021 as: 11:00
Local: RUA GEN. BENTO MARTINS, Nº 1733, BELA VISTA, URUGUAIANA, RS

JOSE LAZARO RIBEIRO MENEZES JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula 394/2019 estabelecido a RUA
BARÃO DO TRIUNFO nº 1880, NOSSA SRA. DE FÁTIMA, SANTA MARIA - RS CEP: 97010-070, telefone
(55)98403-1927, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na
forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à
vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento, será
feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia
e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos do FGTS, só
poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo
comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS,
para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com
a antecedência necessária a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior lance. É vedada a
participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o
regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente
que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do
presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED B50777 - CONTRATO 805260017701
- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. NELSON KERKHOFF, BRASILEIRO(A), PRODUTOR
RURAL, CPF 275.111.460-15, CI 7009702163 SSP/RS, CASADO (A) COM JURACY KERKHOFF,
BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 817.527.330-53 CI: 1017837822 SSP/RS. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
PREDIO , A RUA PINDAI (ANTIGA RUA 6), Nº 09, LOTE Nº 09, QUADRA E, NUCLEO HABITACIONAL
PROFICAR, EM URUGUAIANA, RS, COM A AREA DE 92,02M2, AREA DE 160,00M2, COM TODAS
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
URUGUAIANA, 12/06/2021 JOSE LAZARO RIBEIRO MENEZES JUNIOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

internacional@jornaldocomercio.com.br

Europa começa a preparar reforço de vacinação
⁄⁄ CORONAVÍRUS

Países europeus já se preparam para dar uma terceira dose
de reforço da vacina contra Covid-19 no segundo semestre deste ano. A hipótese, que começou
a ser discutida em fevereiro, vem
ganhando espaço com a disseminação de variantes mais contagiosas, como a delta (identificada

primeiramente na Índia).
Ensaios clínicos para verificar qual dos imunizantes funcionaria melhor começaram nesta
semana em 18 cidades do Reino
Unido. Pesquisas adicionais são
necessárias porque, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS), os dados disponíveis até
agora sobre as vacinas não permitem avaliar a necessidade, o

Município de Campo Bom

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021

A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS torna público aos interessados que às 13h30min do dia 29 de
junho de 2021, estará aberta a disputa de preços através do SITE, www.portaldecompraspublicas.com.br,
para Prestação de serviços de elaboração de projeto de ampliação da EMEF Edmundo Strassburger. O edital
estará disponível em nossa página na Internet, no endereço eletrônico www.campobom.rs.gov.br, na Aba
LICITAÇÕES, ou diretamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações na Divisão
de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Independência, 800, 1° andar, Centro, Campo
Bom/RS. Campo Bom, 14 de junho de 2021. LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI, Prefeito Municipal.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021

A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS, torna público aos interessados que o edital em epígrafe, qual
seja Registro de Preço para aquisição de gás GLP e água mineral foi retificado, altera-se a data de abertura
para o dia 28 de junho de 2021 às 13h30min. O edital retificado estará disponível em nossa página na
Internet, no endereço eletrônico www.campobom.rs.gov.br, na Aba LICITAÇÕES e diretamente no site
www.portaldecompraspublicas.com.br. Campo Bom, 15 de junho de 2021. LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA
ORSI, Prefeito Municipal.

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021

A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS torna público aos interessados que às 09h30min do dia 30 de
junho de 2021, estará aberta a disputa de preços através do SITE, www.portaldecompraspublicas.com.br,
para Registro de Preços para aquisição de eletrodomésticos. O edital estará disponível em nossa página
na Internet, no endereço eletrônico www.campobom.rs.gov.br, na Aba LICITAÇÕES, ou diretamente no
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações na Divisão de Licitação e Contratos da
Prefeitura Municipal, sito à Avenida Independência, 800, 1° andar, Centro, Campo Bom/RS. Campo Bom,
15 de junho de 2021. LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI, Prefeito Municipal.

EDITAL DE 2º E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO BORJA - RS
Data do leilão: 30/06/2021 as: 11:00
Local: RUA CEL. APARICIO MARIENSE N° 2510, CENTRO, SÃO BORJA, RS

LUIZ FERNANDO MORAES DA CRUZ, Leiloeiro Oficial matricula JUCIS/RS 185 estabelecido a RUA
BARÃO DO TRIUNFO nº 1880, NOSSA SRA. DE FATIMA, SANTA MARIA - RS CEP: 0-0, telefone 55 32268666, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização da
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento, será feita através de Carta de
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e,
com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na
obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação de empregados e dirigentes da
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a
comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados. SED B50506 - CONTRATO 805060017265 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA. ADÃO DE OLIVEIRA BEIS, BRASILEIRO(A), MILITAR DA RESERVA, CPF 126.252.300-10,
CASADO (A) COM ESPÓLIO PEDRA ERNI LEAL BEIS, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 357.194.190-04.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A RUA SALDANHA MARINHO, Nº 1185, BAIRRO
DO PASSO, EM SAO BORJA, RS, COM A AREA DE 109,14M2, AREA DE 220,00M2, COM TODAS AS
SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SÃO
BORJA, 12/06/2021. LUIZ FERNANDO MORAES DA CRUZ

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS DA COMARCA DE VIAMÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Guilherme Pinho Machado, Registrador do Serviço de Registro de Imóveis e Especiais da Comarca de
Viamão, Estado do Rio Grande do Sul.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial a ANTONIO
MANOEL MARCOS DA SILVA, DULCE CLÉA SOPPER, GUARACI GONÇALVES VARGAS, LAERTE
WANDERLEY SOPPER, MARIA DE LOURDES AMARO DA SILVA que foi protocolado nesta Serventia
sob o nº 265013, Livro 1-AM, em 31.08.2020, o requerimento pelo qual o Sr. EVANDRO CARLOS MAITO,
brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, CPF 655.381.960-00, RG 1058306968, residente e domiciliado na
Rua dos Anjos, 41, na cidade de Viamão solicitando o reconhecimento do direito de propriedade através da
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento nº 65 de 14/12/2017
do CNJ, envolvendo o imóvel urbano, constituído de uma construção de alvenaria, com cento e trinta e nove
metros e seis decímetros quadrados ( 139,36m²), e o respectivo terreno, com uma área superficial total de
seiscentos e sessenta e três metros e vinte decímetros quadrados (663,20m²); constituído pelo lote vinte
(20), com quatrocentos e onze metros e setenta e seis decímetros quadrados ( 411,76m²); e por parte dos
lotes dezessete (17), com quarenta metros e trinta e quatro decímetros quadrados (40,34m²); dezoito (18),
com cento e oito metros e trinta decímetros quadrados (108,30 m²); dezenove (19), sessenta e seis metros e
quinze (66,15m²); vinte e um (21), com quatro metros e setenta e cinco de centímetros quadrados (4,75 m²);
e vinte e dois (22), com trinta e um metros e noventa decímetros quadrados (31,90m²); situado na Rua dos
Anjos ( antiga rua B),quadra 3, nº 41, bairro São Cristóvão, neste município de Viamão-RS; que apresenta em
suas linhas divisórias as seguintes medidas e confrontações: pela frente, a SE, entesta para o alinhamento
da, rua dos Anjos ( rua ¨B¨), por uma extensão de doze metros e oitenta e quatro centímetros (12m84); por
um lado, a NE, limita-se com Cerlei Machado de Lima (parte do lote 22), Eliane Lima da Rosa ( parte do lote
22),Eliane Lima Da Rosa (parte do lote 22 ) e Joel Ramos ( parte dos lotes 22 e 21),por uma extensão total de
trinta e nove metros e quarenta e nove centímetros ( 39m49); pelo outro lado, a SO, limita-se com Maristela
Machado de Lima e também com a sucessão de Cecilia Dos Passos Toledo ( parte dos lotes 17 e 18), por
três (3) seguimentos, medindo respectivamente, dezessete metros e quarenta e sete centímetros (17m47),a
SO,sete metros e oitenta e dois centímetros a SE (7m82) e vinte e quatro metros e oitenta e oito centímetros
(24m88); e pelos fundos, a NO, limita-se com Jeferson Rodrigues ( parte dos lotes 17,19 e 21) por uma extensão
total de dezenove metros e dez centímetros( 19m10). Referido terreno dista noventa e sete metros (97m00)
da esquina com a rua Mané Garrincha (antiga rua “F”) e está localizado o quarteirão formado pelas ruas dos
Anjos (antiga rua “B”), Mané Garrincha (antiga rua “F”), dos Eucaliptos (antiga AV.” A”), Rua “I” e Estrada
Capitão Gentil Machado de Godoi. O imóvel está matriculado pela integralidade da matricula número quatorze
mil, duzentos e três (14.203); e por parte das matriculas número quatorze mil, duzentos e quatro ( 14.204);
número cinquenta mil e setenta e seis (50.076); e parte da transcrição número trinta e seis mil e trinta e dois (
36.032), do Livro 3-AM,folhas 276, todas do registro de imóveis da comarca de Viamão – RS. São proprietários
registrais dos imóveis: DAVID SOPPER, casado com LILIAN MARLENE CHAGAS SOPPER; GUARACI
GONÇALVES VARGAS, casado com MARIA LÚCIA DA SILVA VARGAS; ANTONIO MANOEL MARCOS
DA SIVA, casado com CONCEIÇÃO LISBOA DA SILVA; MARIA DE LOURDES AMARO DA SILVA. Assim
sendo nos termos do § 13º, Art. 216-A da Lei 6.015/73 e art. 11º do Provimento 65/2017/CNJ, ficam intimados
os acima nominados para, querendo, apresentar impugnação escrita perante o Oficial dos Serviços de Registros
de Imóveis e Especiais da Comarca de Viamão/RS, com as razões de sua discordância em quinze (15) dias
corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não haja impugnação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Viamão, 11 de junho de 2021.
Guilherme Pinho Machado
Oficial

AVISO DE ALTERAÇÃO EDITAL

ALTERAÇÃO EDITAL Nº 01/2021 DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (“CEEE-T”)
O Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições, considerando a autorização expressa na Lei nº 15.298, de 04 de julho de 2019, publicada no
Diário Oficial do Estado de 05 de julho de 2019, e considerando as autorizações superiores do Conselho
de Reforma do Estado - CODPRE,
Comunica alteração no Edital Nº 01/2021 que foi disponibilizado a partir de 12.05.2021, quanto ao
cronograma do leilão, mantendo-se as demais informações sobre a desestatização, incluindo, mas não se
limitando, a justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado,
a data e ato que determinou a constituição da empresa a ser desestatizada, o passivo da sociedade de
curto e de longo prazo, a situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos,
endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios, a existência de pagamento de dividendos
e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela Companhia, nos últimos anos,
o sumário dos estudos de avaliação, o critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de
avaliação, a modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada e outras informações, por
meio do acesso ao endereço eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do
Sul: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.
VALOR ECONÔMICO MÍNIMO PARAAS PROPOSTAS: 1.699.199.620,04 (um bilhão, seiscentos e noventa
e nove milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos) para a totalidade
das ações da CEEE-T detidas pela CEEE-Par, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da
Alienante realizada em 12 de maio de 2021.
DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Em 12.07.2021, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 - Centro, São Paulo - SP, CEP 01010-901,
conforme as instruções constantes no Edital.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Em
16.07.2021, às 11h00min, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº
275 - Centro, São Paulo - SP, CEP 01010-901.
Em decorrência dos ajustes nas datas dos eventos supramencionados, o anexo II - manual de
procedimentos do leilão foi alterado para o cotejo das datas de vigência da garantia de proposta, com nova
versão disponibilizada no endereço eletrônico: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.
Porto Alegre, 15 de Junho de 2021.
LUIZ HENRIQUE VIANA
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura

risco e o benefício de uma terceira dose.
Serão testados os imunizantes já aprovados para uso no
país (AstraZeneca, Pfizer e Janssen, também aplicadas no Brasil,
além do da Moderna) e a equipe
estuda a possibilidade de já incluir vacinas que estão em avaliação pelo Reino Unido: Novavax, Curevac e Valneva.

Pequim pede
que parem de
falar em ameaça
⁄⁄ RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A China pediu ontem, que a
Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) “pare de exagerar a teoria de ameaça chinesa”
após a principal aliança militar do
Ocidente acusar Pequim de ser um
“desafio sistêmico” para o grupo
com suas “políticas coercitivas”.
Segundo o governo de Xi Jinping,
que fez um apelo para que a União
Europeia (UE) não se junte à estratégia norte-americana, os EUA estão “muito doentes” por tentarem
criar uma frente unida anti-China.
“Exigimos racionalidade da
Otan na hora de avaliar o desenvolvimento da China e que deixem de exagerar a teoria de ameaça chinesa. Eles não devem usar
nossos interesses legítimos e direitos como desculpas para manipular e criar enfrentamentos artificiais”, disse a missão diplomática
chinesa na UE em comunicado. “A
China não representa um desafio
sistêmico para ninguém, mas se
alguém quiser nos impor um, não
permaneceremos indiferentes.”
Ao contrário de seu antecessor, que apostava no embate direto contra Pequim, a estratégia
de Joe Biden é juntar seus aliados
europeus e asiáticos para tentar
impedir que a China desafie a supremacia norte-americana. Após
quatro anos negligenciada pelo governo de Donald Trump, a Otan é
um elemento-chave da estratégia
anti-Pequim de Biden.
Na nota oficial, a missão chinesa na UE chama as afirmações
de “caluniosas” e alegou que a
Otan, com sua “mentalidade de
Guerra Fria, busca atacar o desenvolvimento pacífico” do país. A
tentativa de formar uma ofensiva
de aliados para conter Pequim já
havia sido evidenciada no fim de
semana, durante a reunião do G-7,
quando o grupo adotou a retórica
mais dura desde o Massacre da
Praça da Paz Celestial.

