
CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. - CNPJ/MF nº 03.356.967/0001-07 - NIRE nº 4230002500-3 - ATA DA 23ª 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 71ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 
23/04/2021 - 1. Data, Hora e Local: Aos 23/04/2021, às 16h, de forma exclusivamente digital, por meio da 
Plataforma “Zoom Meetings”, foi considerada como realizada na sede social da Campos Novos Energia S.A. 
(“Companhia”), localizada na Fazenda do Aranha, s/nº, 1º Distrito de Campos Novos, CEP 89620-000 na 
cidade de Campos Novos/SC. 2. Convocação: Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos 
acionistas - CPFL Geração de Energia S.A., CBA Energia Participações S.A., Pollarix S.A. e Companhia 
Estadual de Geração e Transmissão de Energia, conforme autorização contida no artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/76. 3. Presença: Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 127 da Lei nº 6.404/76, foi constatada 
a presença de todos os acionistas, representando 100% do capital social. 4. Mesa: Presidente: Rodolfo Coli 
da Cunha. Secretário: Luís Eduardo Silva de Barros. 5. Ordem do Dia: A) Em AGO: (i) Examinar, discutir e 
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a 
distribuição de dividendos; e (iii) Eleger o Conselho de Administração da Companhia. B) Em AGE: (i) Fixar 
a remuneração anual global dos administradores da Companhia; e (ii) Re-ratificar a remuneração global 
aprovada nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 2020. 6. Leitura de Documentos, 
Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro 
conhecimento dos acionistas; (ii) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua 
publicação com omissão da assinatura das acionistas, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76, 
respectivamente; e (iii) Dispensada, por unanimidade, a presença do auditor independente, nos termos do 
art. 134, § 2º, da Lei nº 6.404/76. 7. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, 
os acionistas, deliberaram o quanto segue: A) Em AGO: (i) Aprovar, com ressaltavas por parte da CPFL 
Geração de Energia S.A. (“CPFL Geração”), o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente da KPMG, 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, os quais foram objeto de publicação no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina, às fls. 80 a 86, na edição do dia 25/03/2021, com errata publicada às folhas 67 da 
edição do dia 26/03/2021, e no Jornal Valor Econômico, às fls. B33 e B34, na edição do dia 26/03/2021, 
expondo a CPFL Geração que a alocação do saldo positivo de GSF no exercício de 2020 refletiria uma melhor 
prática contábil e conta com a concordância da auditoria externa da Companhia, sendo que a alocação em 
2021 resultou em ressalva nas Demonstrações Financeiras da Companhia pelos seus auditores externos. 
(ii) Aprovar, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, a proposta de destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31/12/2020, incluindo distribuição de dividendos, conforme segue (a) 
Resultado do Exercício de 2020, no montante de R$ 308.765.125,56; (b) Declaração de dividendos mínimos 
obrigatórios, correspondente a 25% do lucro do exercício nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da 
ENERCAN, no montante de R$ 77.191.281,39, correspondente a R$ 0,38444 por ação ordinária; e (c) 
declaração dividendo adicional Proposto, no montante de R$ 231.573.844,17, correspondente a R$ 1,15333 
por ação ordinária. Os Dividendos serão distribuídos ao longo do exercício de 2021, conforme disponibilidade 
de caixa. (iii) Eleger, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, para os cargos de titulares e 
suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 anos a se encerrar quando da 
AGO que apreciar as contas do exercício social do ano de 2022, podendo serem reeleitos, os seguintes 
membros: a) Membro efetivo: Rodolfo Coli da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 6.648.282, 
SSP/MG e CPF/MF nº 962.391.316-87, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, 
parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas/SP e como sua respectiva suplente: Mayara Angolini 
Groppo, brasileira, casada, administradora, RG nº 32.308.359-6 e CPF/ME nº 318.374.678-62, com 
endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na cidade de 
Campinas/SP. b) Membro efetivo: Rodolfo Nardez Sirol, brasileiro, casado, oceanógrafo e zootecnista, RG 
nº 39.078.465 SSP/PR, CPF/ME nº 526.633.880-68, domiciliado e residente na cidade de Campinas/SP, 
com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de 
Campinas/SP e como seu respectivo suplente: Francisco João Di Mase Galvão Júnior, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, RG nº 34.203.074-7 SSP/SP, CPF/ME nº 219.993.118-84, com endereço comercial 
na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas/SP. c) Membro 
efetivo: Bruno Augusto Pereira Rovea, brasileiro, casado, administrador, RG nº 33.801.124, CPF/ME nº 
221.613.828-29, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, 
na Cidade de Campinas/SP  e como seu respectivo suplente: Wellynghton Carlos Matsumoto, brasileiro, 
casado, gerente de planejamento financeiro, RG n° 37.091.633-5 SSP/SP, CPF/ME n° 334.893.288-25, com 
endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de 
Campinas/SP. d) Membro efetivo: Raul Almeida Cadena, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 33.597.897 
SSP/SP, CPF/MF  nº 007.544.507-75, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório no Condomínio 
Edifício Company Plaza, na Av. Eusébio Matoso, nº 1.375, 5° andar, na cidade de São Paulo/SP e como seu 
respectivo suplente: Leonardo Vinicius Gomes, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº M7738086, 
CPF nº 035.093.946-23, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações 
Unidas, nº 8.501, 2° Andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo/SP. 
e) Membro efetivo: Carlos Guerra Farias, mexicano, casado, engenheiro químico, RG nº V617415ADPMAFSP, 
CPF nº 233.668.438-10, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações 
Unidas, nº 8.501, 2° Andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-07, na cidade de São Paulo/SP e 
como seu respectivo suplente: Raul Almeida Cadena, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 33.597.897 
SSP/SP,  CPF/MF nº 007.544.507-75, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório no Condomínio 
Edifício Company Plaza, na Av. Eusébio Matoso, nº 1.375 - 5° andar, na cidade de São Paulo/SP. f) Membro 
efetivo: Leonardo Vinícius Gomes, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº M7738086,  CPF nº 
035.093.946-23, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 
8.501, 2° Andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo/SP e como seu 
respectivo suplente: Carlos Guerra Farias, mexicano, casado, engenheiro químico, RG nº 
V617415ADPMAFSP, CPF nº 233.668.438-10, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na 
Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 2° Andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na 
cidade de São Paulo/SP. g) Membro efetivo: Rafael André Wiest, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 
nº 5069074358 SSP/RS, CPF/MF nº 989.773.420-15, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Porto 
Villanova, nº 201, Prédio A-1, sala 515, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Porto Alegre/RS e como seu 
respectivo suplente: Carlos Augusto Tavares de Almeida, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG nº 1002166153 SSP/RS e do CPF/MF nº 241.485.470-72, domiciliado na Av. Joaquim Porto Villanova, 
nº 201, Prédio A1, Sala 515, na cidade de Porto Alegre/RS. Os Conselheiros declaram, para os efeitos do 
art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que 
os impeçam de exercer atividades mercantis. Os Conselheiros serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme 
estabelecido no art. 149 da Lei nº 6.404/76. Ato contínuo, nos termos dos dispositivos legais, foram eleitos 
para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da ENERCAN, respectivamente, os 
Conselheiros Rodolfo Coli da Cunha e Raul Almeida Cadena. B) Em AGE: (i) Fixar, por unanimidade dos 
votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único do art. 20, 
II, do Estatuto Social da Companhia, a remuneração anual global dos administradores da Companhia até o 
limite de R$ 372.916,62, já incluídos benefícios e encargos, para o período compreendido entre 01/05/2021 
e 30/04/2022; e (ii) Re-ratificar, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, o valor da remuneração 
global aprovada na ata da 22ª AGO e 68ª AGE realizadas em 27/03/2020, de R$ 343.203,77 para R$ 
456.210,89. 8. Encerramento: Lavrada a presente ata, a qual, achada conforme, foi assinada por todos os 
acionistas da Companhia. 9. Assinaturas: Sr. Rodolfo Coli da Cunha e Sr. Francisco João Di Mase Galvão 
Júnior pela CPFL Geração de Energia S.A., Sr. Raul Almeida Cadena e Sr. Cesar Augusto Conservani pela 
CBA Energia Participações e Pollarix S.A.; e Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e Sr. Carlos Augusto 
Tavares de Almeida pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica. A presente 
ata é cópia fiel da que se encontra transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Campos 
Novos (SC), 23/04/2021. Rodolfo Coli da Cunha - Presidente, Luís Eduardo Silva Barros - Secretário. Ata 
registrada da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20218585721, em 16.07.2021.

COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMINIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos V.S.ª na qualidade de condômino ao comparecimento à Assembleia Geral 

Extraordinária do CONDOMÍNIO COMPLEXO TURÍSTICO IL CAMPANARIO VILLAGGIO 
RESORT, que será realizada no dia 17 (dezessete) de Agosto de 2021 – terça-feira, às 9h 
(nove horas), em primeira convocação, ou na falta de número legal às 9h30min (nove 
horas e trinta minutos), em segunda e última convocação, com qualquer número de 
comparecentes. A assembleia ocorrerá através da plataforma virtual zoom¹ - e nas dependências 
do Condomínio Il Campanário para deliberar sobre a seguinte Ordem do dia:

1. Discussão e deliberação e votação da destituição do Sr. Síndico do Condomínio Il Campanário 
pela prática, em tese, de diversas irregularidades e por não administrar convenientemente o 
condomínio, diante das 14 (quatorze) denúncias, individualmente descritas, objetivamente, 
determinadas e apresentadas no âmbito e pelo Conselho de Administração ao Conselho Fiscal 
do Condomínio em 25.06.2021, todos igualmente individualmente respondidos por escrito por 
parte do denunciado, havendo se perfectibilizado o contraditório e ampla defesa, e estando os 
14 feitos prontos para julgamentos individualmente para cada fato típico objeto de denúncia, 
que deverão ser julgados por quesitos, ou seja, individualmente, pela Soberana Assembleia 
Geral especificamente convocada para esse fim, nos termos do art. 1349, combinado com os 
parágrafos §1º e §2º, do Código Civil, caso em que a Assembleia convocada neste ato poderá 
deliberar pela eleição de novo síndico a tempo e modo por ela livremente decidida.
2. Outros assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.
Será franqueado a qualquer condômino interessado acesso as quatorze denúncias regularmente 
descritas no Edital de Convocação do Conselho de Administração de 25.06.2021 e a defesa 
apresentada pelo Sr. Síndico a cada uma das denúncias, e todo e qualquer outro documento 
apresentado por qualquer condômino interessado, sob sua respectiva responsabilidade, 
prestigiandose a mais ampla publicidade dos atos e documentos referentes ao presente Edital, 
mediante solicitação pelo email assembleiageraldia17082021@gmail.com .
Lembramos ainda que, conforme dispõe o artigo 1.335 da lei nº 10.406/02 (Código Civil), é 
direito do condômino “votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite”.
Antecipamos, desde já, agradecimentos pela valiosa presença de V.S.ª à Assembleia.

Pedro de Queiroz Cordova Santos
Presidente do Conselho de Administração

(Art. 36, XI, Convenção Condominial e item 5 AGE de 27.03.2021)
Presidente da APROPIC – Associação dos Proprietários do Il Campanário

Procurador e Advogado de Proprietários do Condomínio Il Campanário
Fernando Silva Pereira e Gustavo Kremer

Sócio-Gerente da SEAZONE SERVIÇOS LTDA.
Procuradores dos Proprietários Tomadores de Serviço

SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Fundado em 29 de abril de 1983

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO
GESTÃO DEZEMBRO/2021 A DEZEMBRO/2024

RESUMO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina – SEAGRO-SC, no uso das 
suas atribuições legais e estatutárias, faz saber aos interessados que nos dias 27 e 28 de outubro de 
2021, serão realizadas as eleições para o preenchimento dos cargos da: 1) DIRETORIA EXECUTIVA: 
1.1) Membros titulares: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Secretário, Diretor Secretário 
Adjunto, Diretor Financeiro, Diretor Financeiro Adjunto, Diretor de Comunicação e Imprensa e Diretor de 
Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional; 1.2) Membros suplentes: 8 (oito) nomes arrolados 
e numerados de 1 (um) a 8 (oito) sucessivamente; 2) REPRESENTANTES JUNTO A FEDERAÇÃO 
(FISENGE): 1 (um) titular e 1 (um) suplente; 3) CONSELHO FISCAL: 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes; 
e 4) DIRETORIAS REGIONAIS: 1 (um) Diretor Regional; 1 (um) Diretor Regional Adjunto e 1 (um) Diretor 
Secretário Regional, em cada uma das 21 (vinte e uma) diretorias regionais. O registro das chapas 
ocorrerá no período de 11 de agosto a 09 de setembro de 2021, através de protocolo do requerimento 
junto a secretaria do SEAGRO-SC, que funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 12h00 e das 
13h30 às 17h30, no endereço da sede do SEAGRO-SC, situada na Rua Adolfo Melo, nº 35, Centro 
Executivo Via Veneto, sala 1002, bairro Centro, Florianópolis/SC. A votação acontecerá em turno único, 
através de sistema automatizado de votação de eleições diretas, acessível a todos os eleitores em 
qualquer lugar que disponha de equipamento eletrônico com acesso a internet, acessando o sistema no 
sítio eletrônico do SEAGRO-SC (www.seagro-sc.org.br) nos dias 27 e 28 de outubro de 2021, no horário 
das 9h00 do dia 27 às 12h00 do dia 28/10/2021. O voto é direto, individual, secreto e por chapa. Não é 
permitido o voto por procuração. O edital completo deste resumo de convocação de eleição será enviado 
por e-mail, a todos os integrantes da categoria cadastrados no SEAGRO-SC, bem como publicado no 
sítio eletrônico do SEAGRO-SC. Florianópolis/SC, 11 de agosto de 2021.

Eng. Agr. Eduardo Medeiros Piazera - Diretor Presidente

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DO EDITAL 02/2021/DIRETORIA EXECUTIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 001/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

A Diretora Presidente da Fundação Educacional de Criciúma, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, à luz da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, diante da declaração emitida pela Presidente 
da Comissão de Licitação e das Atas das sessões públicas contidas no Processo Administrativo 
supramencionado, RESOLVE HOMOLOGAR E ADJUDICAR o presente processo nos seguintes termos:

Processo Licitatório: Edital n. 02/2021/DIRETORIA EXECUTIVA - Processo Administrativo Licitatório 
n. 001/2021 - Concorrência Pública.

Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma, reconstrução 
e ampliação da obra onde será instalado o Centro de Inovação de Criciúma.

Vencedora: PGC Engenharia de Obras LTDA.
Valor: R$ 8.474.774,12 (oito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

quatro reais e doze centavos).
Criciúma/SC, 06 de agosto de 2021.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA
Profª. Drª. Luciane Bisognin Ceretta

Diretora Presidente 

 EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/08/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 02/09/2021 às 12h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
autorizado por FOSFERPET INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RAÇÃO 
ANIMAL LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 09.170.450/0001-05, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, nos termos do contrato de confissão de dívida e fornecimento futura com pacto de 
alienação fiduciária de imóvel com garantia, datado em 11/09/2020, o seguinte imóvel em lote único: 
Um (01) Apartamento, sob nº 102 (cento e dois), do denominado Espelho D’Agua Residence, situado 
na Avenida Beira Mar, 3.800, neste município de Itapoá/SC, que foi registrada na matricula nº 22.364, 
do livro 2/RG, deste Serviço Registral e conta com a seguinte descrição: Esta localizado na parte da 
frente do 1º andar ou seja, 2ª pavimento, do lado direito de quem da Av. Beira Mar, 03 olha o edifício, foi 
edificado em alvenaria estrutural com 01 (um) pavimento e que tem 98,16m² de área privativa e 20,68m² 
de área comum, perfazendo a área correspondente ou global construída de 118,84m². Possuindo, ainda, 
área não computável da sacada de 12,76m² e casas de máquinas de 3,99m². Ocupa no solo a área de 
implantação de 10,55m², área descoberta do estacionamento nº 12 de 26,40m² que somada a área do 
solo de 0,08120 ou seja 79,90m² do terreno. Matrícula: 26.446 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Itapoá/SC. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 01.15.001.0016.102. 1º PÚBLICO 
LEILÃO – VALOR: R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 
R$ 687.356,85 (seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará 
com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as 
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se 
encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do 
art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes Tilápia Brazilian Indústria e Comercio de Peixes Ltda, 
CNPJ nº 08.983.869/0001-05, e socia garantidora Maria do Socorro De Souza, RG nº 5.146.193-2-
SSP/PR e CPF nº 717.444.879-87, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, 
os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos sites  
www.superbid.net e www.sold.superbid.net.
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Depois de uma pausa para a 
disputa dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, o Circuito 
Mundial de Surfe está de volta. 
Ontem, a etapa do México, 
a sétima da temporada, co-
meçou na ondas de Barra de 
la Cruz, na região de Oaxaca, 
ao sul do país da América do 
Norte, e os principais brasi-
leiros se deram bem e avan-
çaram direto à terceira fase, 
sem precisar da repescagem.

Estes são os casos de Filipe 
Toledo, que venceu a quar-
ta bateria do dia, de Ítalo 
Ferreira e de Gabriel Medi-
na, que ficaram em segundo 
lugar na quinta e na sexta 
baterias, respectivamente.

Medalha de ouro na Olimpía-
da, Ítalo encarou dois brasi-
leiros na estreia. Convidado da 
etapa mexicana, Mateus Herdy 
levou a melhor, com somató-
rio de 14,13 pontos, e também 
está classificado. Ítalo fez 13,93 
e ficou logo atrás. Peterson 
Crisanto terminou com 13,03 
e vai disputar a repescagem.

Medina fez 10,13 pontos e 
terminou atrás de Jack Robin-
son, da Austrália, com 13,83, 
na sexta bateria. Os dois se 
classificaram e deixaram o 
mexicano Diego Cadena para 
a repescagem, com 7,90.

Com mar pequeno, Filipinho 
fez a maior nota da bateria 
logo na sua primeira onda, com 
6,83. Na terceira tentativa, 
fez 6,63 e assegurou a vitória 
sobre Jeremy Flores, da França, 
e Jhony Corzo, do México. O 
brasileiro somou 13,46 pon-
tos contra 11,33 do francês, 
que também se classificou.

CASO MEDINA
Algoz de Medina nas semi-

finais da Olimpíada, o japo-
nês Kanoa Igarashi ficou em 
terceiro lugar em sua bateria, 
a primeira do dia, e vai ter que 
disputar a repescagem. Ele 
ficou atrás dos americanos 
Kelly Slater e Kolohe Andino.

Na semana passada, Medina 
anunciou que não irá à próxima 
etapa do Circuito Mundial, no 
Taiti, porque ainda não se vaci-
nou contra a Covid-19. Mesmo 
com a ausência, o bicampeão 
mundial já está garantido na 
etapa final da temporada.

Brasileiros 
avançam 
na etapa 
mexicana

Surfe

 Editor: Douglas Cauduro douglas.cauduro@ndmais.com.br

Esporte


		2021-08-10T21:34:57-0300
	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA:00481841000168




