
Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária VITORIA FERREIRA DOS SANTOS 
(CTPS 001143482/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por 
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 29/09/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica 
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, 
tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, 
uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que o acerto 
rescisório/homologação será dia 07/10/21 às 14:00 horas no Atendimento RH, no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária YONARAH EVANGELISTA SANTOS 
(CTPS 006707396/série 0040 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por 
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 29/09/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica 
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, 
tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, 
uniforme, had-fone, cadeado do armário e tudo mais . Fica a funcionária comunicada que o acerto 
rescisório/homologação será dia 07/10/2021  às 14:00 no Atendimento RH, no seguinte endereço: 
Rua Niterói, nº 1771. 
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Núcleo de Psicologia Aplicada (NUPA), 
da UNITRI, oferece atendimento online 
para maiores 18 anos

dade Pitágoras podem entrar 
em contato pelo telefone (34) 
3292-1991 e agendar uma 
triagem.

 � CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO 
TRIÂNGULO (UNITRI)

O Centro Universitário do 
Triângulo (UNITRI) conta com 
o Núcleo de Psicologia Apli-
cada (NUPA) que também 
presta atendimento para toda 
a população. As sessões são 
conduzidas por alunos do 9º e 
10º período da graduação com 
supervisão de professores. Os 
atendimentos clínicos psicoló-
gicos são para maiores de 18 
anos e, atualmente, aconte-
cem de forma online devido a 
pandemia. A coordenadora do 
curso de Psicologia e do Nupa, 
Marilane Santos disse que a 
oferta de atendimento psicoló-
gico gratuito é muito escassa 
e destaca a importância de 
cuidar da saúde mental.

“Se a gente não está bem 
emocionalmente, todos os 
outros setores da nossa vida 
são afetados. Cuidar da saú-
de mental é um dos fatores 
primordiais para organizarmos 
nossa vida”, concluiu Santos.

Os interessados em atendi-
mento psicológico na UNITRI 
podem enviar uma mensagem 
para o Whatsapp (34) 4009-
9156 ou um e-mail para o 
endereço nupa@unitri.edu.br. 

 � PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
UBERLÂNDIA

Além dos atendimentos 
gratuitos prestados por insti-
tuições públicas e privadas, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
também oferece um serviço 
para pessoas que estão pas-
sando por transtornos mentais. 
Os atendimentos realizados 
por equipes multiprofissionais 
acontecem nas unidades de 
Atenção Primária à Saúde, que 
são a porta de entrada para os 
Centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPs). 

A rede de serviços do Mu-
nicípio trabalha de forma inter-
ligada para que o cuidado com 
o paciente ocorra na unidade 
próximo a sua casa e também 
envolva a participação da 
família e inclusão social. As 
unidades de saúde trabalham 
ainda com projetos terapêuti-
cos a partir das características 
de cada paciente.  

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE UBERLÂNDIA

CAPS I
Endereço: Av. João XXIII, 215, bairro 

Santa Maria
Telefone: 3210-0046

CAPS AD III
Endereço: Rua Genarino Cazabona, 

826, bairro Luizote
Telefone: 3226-2276

CAPS III Oeste
Endereço: Rua Tapuios, 700, bairro 

Saraiva
Telefone: 3255-7337

CAPS Norte
Endereço: Rua Alexandre Marques, 

399, bairro Martins
Telefone: 3229-2118

CAPS Leste
Endereço: Rua Ivaldo Alves do 

Nascimento, 1.222 ,  bairro Aparecida
Telefone: 3232-4466

Centro de Convivência e Cultura
Endereço: Rua Patrulheiro Osmar 

Tavares, 1.516, bairro Santa Mônica
Telefone: 3227-2070
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