
A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita 
o comparecimento do(a) colaborador(a) MARIALVA GONZALES 
DE FARIA CTPS: 000012946 S/ 009 à empresa no prazo de 48 
horas para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de 
aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. INEXIBILIDADE/ CREDENCIAMENTO nº 01/2021. A Prefeitura Municipal 
de Coromandel torna publico aos interessados que o certame em referencia, que estava 
suspenso, terá sua reabertura programada para o dia 30 de junho de 2021 às 14:00 hs. Processo 
Licitatório de n° 038/2021, na Modalidade de Inexigibilidade/Credenciamento de n° 01/2021, 
cujo objeto é a seleção e credenciamento de pessoas física e jurídicas para a prestação de 
serviços médicos, serviços de enfermagem, exames e outros, solicitados pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Coromandel – MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 28 de maio de 2021. Nilda 
Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS  nº 01/2021. Será realizado no dia 02 de julho 
de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 094/2021, na Modalidade de Tomada de 
Preços de n° 01/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em engenharia para execução de obras de pavimentação asfáltica em CBUQ-
Concreto Betuminoso Usinado a Quente  na  Rua Odilon Jacinto da Silva – Bairro:Mangabeiras, 
incluindo assentamento de meio-fio e sarjetas no município de Coromandel-MG, conforme 
planilha orçamentária. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  02 de junho de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL

Edital de Convocação
    
 A Presidente doSindicato dos Trabalhadores em Empresas de Segurança e Vigilância Transpor-
te de Valores, Escolta Armada, Eventos, Segurança Pessoal, Trabalhadores Administrativos, 
Trabalhadores de Tesouraria, Vigilante de Base e dos Trabalhadores das empresas de Serviços  
Orgânicos de Segurança, Monitoramento Eletrônico e Empresas Prestadoras de Serviços no 
ramo de Segurança e Vigilância de Uberlândia, Araguari, Cachoeira Dourada, Canápolis, 
Capinópolis, Cascalho Rico, Centralina, Estrela do Sul, Grupiara, Gurinhatã,  Indianópolis, 
Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Prata, Romaria, Santa Vitória, e Tupaciguara, todos do 
Estado de Minas Gerais –  (SINDEESVU), inscrito no CNPJ nº 21.241.344/0001-62 convoca 
todos os associados no pleno gozo de seus direitos sindicais até a data da publicação deste 
edital, para a ASSEMBLEIA GERAL ESTRAORDINÁRIA: que ocorrerá no dia 09/06/2021 na Rua 
Ivaldo Alves do Nascimento, nº 1179, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Uberlândia, MG, e nos 
termos dos art. 17°, do estatuto, sendo a primeira chamada as 08:00 horas, se presente a maioria 
absoluta dos associados e em segunda e ultima chamada às 08:30 horas, com qualquer número, 
se não presente, a maioria absoluta dos associados. Tendo  como pauta a adequação dos 
Artigos 1º, 2º,3º,11º, 15º, 16º, 17º, 18º, 20º, 41º, 43º,49º, para adequação a legislação e alteração 
do Capítulo VI, do Estatuto.
A presidente do sindicato comunica que em virtude da pandemia, adotará todos os profiláticos no 
combate ao Covid 19, e será rigorosamente cobrado pela instituição, as normas adotadas pelo 
Município de Uberlândiae outras que o Sindicato entender serem necessária, tais como:
 a)Proibir o acesso no ambiente reservado a Assembleia de pessoa(s) que apresen-
tar sinais ou sintomas da Covid 19.
 b)Retirar ou utilizar de forma incorreta a máscara de proteção facial.
 c)Distanciamento entre pessoas inferior a 2 metros.
 d)Proibir o acesso pessoa(s) que não seja associado ou pertença ao quadro 
funcional do sindicato.
 e)Obrigatoriedade da apresentação do comprovante de regularidade sindical (ultimo 
contra cheque)

Uberlândia, 02 de Junho de 2021.
Francielen Ribeiro da Silva/CPF: 061.452.326-50 – Presidente do Sindeesvu.
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Conselheiro médico do 
Japão critica Olimpíada
 | OMI DEFENDE UMA EXPLICAÇÃO DOS ORGANIZADORES PARA MANUTENÇÃO DO EVENTO

 � AGÊNCIA BRASIL

O principal conselhei-
ro médico do governo 
do Japão disse nesta 

quarta-feira (2) que sediar 
a Olimpíada durante uma 
pandemia “não é normal”, e a 
mídia noticiou que milhares de 
voluntários estão desistindo de 
participar dos Jogos.

A maioria dos japoneses se 
opõe à Olimpíada, que deve 
começar em 23 de julho depois 
de ser adiada no ano passado, 
e médicos temem que o evento 
pressione um sistema de saú-
de que testemunha números 
recordes de pessoas em es-
tado crítico e tem dificuldade 
para vacinar a nação.

Em um dos alertas mais 
contundentes até hoje, o con-
selheiro médico governamen-
tal Shigeru Omi disse que os 
organizadores deveriam expli-
car ao público por que estão 
seguindo adiante.

“Não é normal realizar os 
Jogos Olímpicos em uma si-
tuação como esta”, disse Omi 
a um comitê parlamentar.

Milhares de atletas, autori-

dades e profissionais de mídia 
devem ir ao Japão, onde na 
semana passada um estado 
de emergência que vigora em 
Tóquio e outras áreas foi pror-
rogado até 20 de junho.

Só 2,7% dos japoneses 
estão totalmente vacinados, 
como mostra um monitoramen-
to da Reuters, embora o ritmo 
das infecções novas esteja 
desacelerando.

Além de medidas como 
proibir gritos de torcedores e 
cumprimentos com contato 
físico, o jornal Yomiuri disse 
nesta semana que o governo 
está estudando se os espec-
tadores deveriam apresentar 
exames negativos feitos uma 
semana antes de comparecer 
ao evento - se é que terão 
permissão para isso.

Anúncios olímpicos es-
tão espalhados por toda Tó-
quio, mas patrocinadores não 
sabem bem como realizar 
campanhas de divulgação ou 
eventos de marketing porque 
os organizadores ainda não 
decidiram se espectadores 
terão acesso aos locais de 
competição.

TÓQUIO 2021

Cerca de 10 mil dos 80 
mil voluntários que se inscre-
veram para ajudar no evento 
desistiram de participar, disse 
a emissora pública NHK nesta 
quarta-feira (2), citando o co-
mitê organizador.

“Não há dúvida que as preo-
cupações com o coronavírus 
podem ter sido levadas em 
conta”, bem como conflitos de 

programação devido ao adia-
mento, disse o presidente do 
comitê organizador da Tóquio 
2020, Toshiro Muto, sobre os 
voluntários.

No entanto, menos volun-
tários não afetariam as ope-
rações, dado a ausência de 
espectadores estrangeiros e 
uma redução da escala dos 
eventos, acrescentou.

Além de medidas como 
proibir gritos de torcedores e 
cumprimentos com contato 
físico, o jornal Yomiuri 
disse nesta semana que o 
governo está estudando se 
os espectadores deveriam 
apresentar exames negativos 
feitos uma semana antes de 
comparecer ao evento - se é 
que terão permissão para isso
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