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FUTEBOL

Pia Sundhage anuncia convocação da seleção feminina
 � AGÊNCIA BRASIL

A técnica da seleção femi-
nina de futebol, Pia Sundhage, 
convocou 24 atletas para nove 
dias de treinamentos na Granja 
Comary, em Teresópolis (RJ). 
Devido às restrições de viagem 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus, o grupo tem so-
mente jogadoras que atuam no 
futebol brasileiro.

Com sete representantes, o 
Corinthians é o time com mais 
convocadas, seguido pelo San-
tos, com quatro. São Paulo (3), 
Palmeiras (3), Ferroviária (3), 
Avaí/Kindermann (2), Cruzeiro 
(1) e Internacional (1) também 
tiveram jogadoras chamadas. 
Elas estarão à disposição de Pia 
entre os próximos dias 14 e 22 

de setembro, que, inicialmente, 
seriam destinados a partidas en-
tre seleções. Por isso, a Série A1 
(primeira divisão) do Campeo-
nato Brasileiro será interrompida 
durante esse período.

Está é a segunda convo-
cação de Pia em 2020. Na 
primeira, em fevereiro, a técnica 
chamou 23 atletas para o Tor-
neio Internacional da França, 
competição amistosa realizada 
em março. Presentes na lista 
divulgada nesta quarta-feira (2), 
a goleira Bárbara, as zagueiras 
Erika, Tayla e Bruna Benites, 
a lateral Tamires, as meias 
Aline Milene e Andressinha e 
as atacantes Cristiane e Duda 
foram chamadas à competição 
francesa.

LISTA DE CONVOCADAS

Goleiras: Bárbara (Avaí/
Kindermann); Leticia Izidoro 
(Corinthians) e Luciana 
(Ferroviária)
Defensoras: Tamires, Pardal e 
Erika (Corinthians); Fernanda 
Palermo, Tayla e Tainara 
(Santos); Bruna Benites 
(Internacional), Isabella 
(Palmeiras), Chú (Ferroviária) 
e Bruna Calderan (Avaí/

Kindermann)
Meias: Camilinha (Palmeiras); 
Adriana e Andressinha 
(Corinthians); Yayá e Ana 
Caroline (Sao Paulo); Aline 
Milene (Ferroviária) e Maria 
Eduarda (Cruzeiro)
Atacantes: Cristiane (Santos), 
Ary Borges (Palmeiras), Victória 
Albuquerque (Corinthians) e 
Duda (São Paulo)

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Treinadora sueca 
convocou 24 atletas, 
a maioria delas do 
Corinthians
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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
Aos 11/8/2020, às 16 horas, por meio de reunião virtual com todos os membros da Diretoria da Companhia e “Gerentes” que 
compõem o “Time Executivo”. Deliberações unânimes aprovadas: 1. i) Apreciação da apresentação a respeito do projeto de 
implementação do programa de integridade na Companhia (“Projeto”); ii) Após discussões, o “Time Executivo” evidencia seu apoio 
ao Programa, determinando, para fi ns legais a adoção do quanto segue: a) Elaboração de padrões de conduta, código de ética, 
políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os colaboradores e administradores, independentemente de cargo ou 
função exercidos, bem como a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 
b) Realização de treinamentos periódicos sobre o Programa, bem como análises periódicas dos riscos, para realizar adaptações 
eventualmente necessárias; c) Os registros contábeis devem refl etir de forma completa e precisa as transações da Companhia; 
d) Estabelecimento de controles internos que assegurem a pronta elaboração e confi abilidade de relatórios e demonstrações 
fi nanceiros da pessoa jurídica; e) Elaboração de procedimentos específi cos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos 
licitatórios, conforme o caso, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda 
que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fi scalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, 
permissões e certidões; f) Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de 
integridade e fi scalização de seu cumprimento, fi cando a cargo do Diretor Geral a organização da equipe; g) Estabelecimento de 
canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados 
à proteção de denunciantes de boa-fé; h) Estabelecimento de medidas disciplinares em caso de violação do programa de 
integridade; i) Estabelecimento de procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas 
e a tempestiva remediação dos danos gerados; j) Estabelecimento de diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, 
supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; k) Verifi cação, 
durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da 
existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; l) Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de ilegalidades, inclusive, sem se limitar, dos atos lesivos previstos 
no artigo 5º da Lei 12.846, de 2013; e m) Transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – registro nº 7983136 em 27/8/2020. Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral.

Uberlândia, 02 de setembro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 10ª REUNIÃO
DO CONSELHO FISCAL DA RTU

Na qualidade de Representante Legal da RTU, convoco V. Sa. 
para participar da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da 
RTU, a se realizar remotamente, no dia 04 de setembro de 2020, 
às 14 horas em primeira convocação com metade dos integrantes, 
ou, às 14h15 horas em segunda convocação, caso não haja 
quórum na primeira.

A pauta dos trabalhos é a seguinte:

 •Apreciação das contas do exercício de 2019;
 •Aprovação da ata da reunião;
 •Assuntos Gerais.

Gislaine Martins da Silva
Diretora Executiva 

Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 097/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Global” – Ampla Disputa, via site
da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos
de Habilitação até às 09:00 horas do dia 17 de setembro de 2020, horário de Brasília - DF, tendo
a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 17 de
setembro de 2020. O processo licitatório visa a contratação de empresa para aquisição de
Eletrodos e Cabo para Solda, que serão utilizados na manutenção preventiva e corretiva da
rede de água do DMAE, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao
credenciamento no site até as 08:00 horas do dia 16 de setembro de 2020. Os interessados
poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia, 01 de setembro de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

"MENOR PREÇO GLOBAL"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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