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Permanência de atletas na 
Vila dos Atletas é incerta
 | AUTORIDADES DO COI QUEREM TORNAR O LOCAL O MAIS SEGURO DE TÓQUIO

 � AGÊNCIA BRASIL

A Vila dos Atletas precisa 
ser o local mais segu-
ro de Tóquio durante a 

Olimpíada do ano que vem, 
disse nesta quarta-feira (18) 
o australiano Joan Coates, 
autoridade de alto escalão do 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI), depois de reuniões com 
organizadores dos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020.

O presidente do COI, Tho-
mas Bach, e outras autoridades 
estiveram na capital japonesa 
nesta semana para demons-
trar apoio aos organizadores, 
que tentam organizar os Jo-
gos apesar da pandemia do 

novo coronavírus. Em razão 
da decisão de março de adiar 
o evento, agora a Olimpíada 
deve começar em 23 de julho 
de 2021.

Mais de 11 mil atletas são 
esperados para o evento e mi-
lhares mais comparecerão para 
a Paralimpíada subsequente - e 
a maioria se hospedará na Vila 
dos Atletas. Joan Coates, fun-
cionário do COI que acompa-
nhou Bach, disse que o número 
de atletas não será reduzido e 
que cabe aos organizadores 
fazê-los se sentirem seguros.

“Temos que fazer com que 
a Vila Olímpica seja... o local 
mais seguro de Tóquio”, disse 
Coates, que comanda o Comitê 

OLIMPÍADAS

de Coordenação do COI para 
os Jogos de Tóquio. “Os atletas 
têm que ter confiança na segu-
rança disso.”

Rompendo uma tradição, 
Coates disse que os esportis-
tas não poderão ficar na vila 
durante toda a duração do 
evento. “Os atletas, assim que 
sua competição terminar, terão 
um dia, dois dias e depois irão 
para casa”, disse o australiano. 

“O período de estadia mais 
longo, em uma vila, aumenta o 
potencial de problemas.”

Coates afirmou que a comis-
são de atletas do COI deu todo 
o apoio aos organizadores, mas 
estes não finalizaram nenhuma 
contramedida concreta de pre-
venção da Covid-19 nos três 
dias de conversas, nem disse-
ram se os torcedores poderão 
acompanhar as competições.
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SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22 - NIRE: 3130002124-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, nos uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2020, 
às 18:30 horas, em primeira chamada, e na falta de quórum necessário, às 19:00 horas em segunda 
chamada, na sede da Companhia, situada na Avenida Francisco Ribeiro, nº. 1.111, Bairro Santa Mônica, 
Uberlândia- Minas Gerais, CEP 38408-186, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
a) Em pauta ordinária:
I – Tomar as contas da administração, apreciar o relatório da auditoria independente e examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras;
II – Destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Os acionistas que tiverem interesse em participar da Assembleia por videoconferência, deverão 
encaminhar para a sede da Sociedade ou para o e-mail anderson.souza@madrecor.com.br um pedido 
formal de participação remota e cópia do documento de identificação até 5 (cinco) dias úteis antes 
realização da Assembleia Geral Ordinária. Em resposta ao pedido de participação remota, a Sociedade 
encaminhará um link para que os acionistas acessem no dia e horário supramencionados. A falta de 
acesso ao link por parte do acionista que optar pela participação remota no dia e horário estipulados será 
considerada como ausência à Assembleia Geral Ordinária para todos os fins legais. Somente serão 
considerados válidos os pedidos de participação remota que forem devidamente respondidos pela 
Sociedade.
Os documentos pertinentes às matérias da Assembleia Geral ora convocada encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, que para participação devem estar munidos do documento de 
identificação oficial.

Uberlândia/MG, 16 de novembro de 2020.

SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para
implantação, operação e gestão continuada de central de relacionamento com cliente/usuário
na modalidade Call center, para realização de: 1) Serviços de teleatendimento ativo e receptivo
humano, 2) Atendimento eletrônico via URA e, 3) Atendimento  por múltiplos canais através
plataforma omni chanel, e-mail, chat, formulário na web, mensageira instantânea, etc..., em
atendimento à Diretoria Financeira. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e
Esgoto – DMAE, no uso de suas atribuições legais torna público e para conhecimento dos
interessados em participar da licitação supramencionada, assim como, aos adquirentes do
edital, a seguinte e única alteração no Edital do Pregão Presencial nº 119/2020:O item 20.9
do Edital passa a ter a seguinte redação: “A Contratada deverá disponibilizar firewalls na
localização de destino, que deverá ser gerenciado pela Contratada ou órgão responsável
indicado.” Inquestionavelmente, a alteração supra não interfere na formulação da Proposta
Financeira. Esta é a alteração, sem nenhuma outra, permanecendo as demais exigências que
constam no Edital. Portanto, fica designada a nova data para a Sessão Pública de entrega e
abertura dos envelopes de Proposta Financeira e Documentação de Habilitação, na sala de
Licitações da Diretoria de Suprimentos do DMAE – Departamento Municipal de Água e
Esgoto., qual seja, o dia 25/11/2020 às 9:00 horas. Publique-se e lance-se no Portal. Em, 18
de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO  DE  LICITAÇÃO  ALTERAÇÃO  DE  EDITAL  COM
DESIGNAÇÃO  DE  NOVA  DATA  DE  ABERTURA  REFERÊNCIA:
LICITAÇÃO  MODALIDADE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 119/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES DE SÃO PAULO – ASBRAT-SP 
(NOTIFICANTE), associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ de n° 31.784.215/0001-
-74, com sede na Rua Visconde de Embaré, nº 230 - Sala 1411, Valongo, Santos/SP, 
11010-240, pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, 
convoca a Senhora FRANCIELLE SANTOS RIBEIRO MUNIZ brasileira, inscrita no CPF 
sob nº 090.238.846-04, portadora do RG sob nº MG-16.948.087, com endereço residencial 
na Avenida Israel, n° 1163, casa 128, Condomínio Manhattan, Bairro Laranjeiras, CEP 
38410-264, Uberlândia-MG para comparecer à Reunião Extraordinária de Diretoria a ser 
realizada no dia  01 de Dezembro de 2020 as 09:00 na seda desta Associação, onde será 
deliberada a exclusão de Vossa Senhoria do cargo de Diretora Administrativa e Financeira 
ao qual ocupava, pelos motivos lá explanados, dos quais terá direito ao contraditório e 
ampla defesa.

ASBRAT-SP

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO DE 2020
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