
Grupo Luta pela Vida 
promove ação solidária
 | CAMPANHA SORTEIA PRÊMIOS PARA CONCLUSÃO DO CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS

 � DA REDAÇÃO

Com o objetivo de cap-
tar recursos para a 
conclusão do Cen-

tro de Cuidados Paliativos 
do Hospital do Câncer, em 
Uberlândia, o Grupo Luta 
Pela Vida promove uma ação 
solidária com o sorteio de 
um iPhone 12 Apple 128GB 
e um veículo antigo, modelo 
Belina L90 (Del Rey). Os 
interessados podem adqui-

rir os cupons da campanha 
‘Sorte Premiada’, no valor 
de R$ 20,00, pelo site www.
sortepremiada.org. 

O resultado da premia-
ção será divulgado em 29 
de janeiro de 2022, sendo 
que um único ganhador será 
contemplado. Os recursos ar-
recadados com a venda dos 
cupons da campanha serão 
direcionados para equipar a 
Unidade 2 do Hospital, o Cen-
tro de Cuidados Paliativos.

O Centro contará com 

espaços de socialização e 
atividades manuais, como 
sala de artesanato, de TV, 
espaço pet, varandas, posto 
de enfermagem e sala de 
apoio psicológico e terapia 
ocupacional. A capacidade 
será de 42 leitos, distribuídos 
em 22 apartamentos, todos 
com banheiros. 

O Hospi ta l  do Câncer 
oferece tratamento para mais 
de 8.200 pacientes de Uber-
lândia de mais de 70 cidades 
da região.

HOSPITAL DO CÂNCER
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Recursos serão 
direcionados para equipar 
a Unidade 2 do Hospital

CRIME

Menina é vítima de abuso  sexual durante festa familiar
 � DA REDAÇÃO

Uma criança de 9 anos foi 
vítima de abuso sexual durante 
uma festa familiar, neste do-
mingo (31), no bairro Sucupira, 
em Uberlândia. Segundo infor-
mações da Polícia Militar (PM), 
o suspeito é um jovem de 29 
anos que era companheiro da 

mãe da criança. Ele foi preso 
em flagrante.

Segundo informações de 
testemunhas, a criança, que 
estava em uma festa próximo à 
residência vizinha, voltou para 
casa para buscar uma cadeira. 
A mãe informou aos militares 
que ao perceber a demora da 
menina, foi atrás dela. Chegan-

do ao local, a mulher encontrou 
a menina sem roupa e o com-
panheiro também. A garota 
informou que o suspeito teria 
ameaçado matar a mãe dela 
se não cedesse às investidas. 
Na ocorrência, foi relatado que 
o homem teria acariciado as 
partes íntimas da vítima e não 
houve penetração. 

O suspeito foi preso em 
flagrante e encaminhado para 
a delegacia, onde está preso. 
A vítima foi encaminhada para 
atendimento médico na Unida-
de de Atendimento Integrado 
(UAI), no bairro Tibery. A Polí-
cia Civil (PCMG) vai investigar 
o caso.

CAMPANHA 
‘SORTE PREMIADA’

Valor: R$ 20,00

Onde comprar: pelo 

site sortepremiada.org, 

ou fone 0800 340 2062 

e em pontos de vendas 

parceiros, que podem ser 

conferidos no site hospi-

taldocancer.org.br.

Sr(a)  GABRIELA PEREIRA GUIMARAES ,  Matrícula: 41616 ,  CTPS:  001731006 , série: 0050 / MG, 
EXPEDIÇÃO: 14/10/2015. A CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, 
vem através deste formalizar a rescisão do seu contrato de trabalho, no dia 27/10/2021, nos termos do 
Art. 487, da CLT, a partir da presente data. Neste sentido, favor comparecer a sede da empresa Rua 
Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery – Setor: Atendimento RH, no dia  04/11/2021 às 15:00, munido de seus 
documentos (Carteira de trabalho) e itens para devolução (uniformes, crachá, cartões de convênios e 
benefícios, cadeado e headphone) para a realização do acerto rescisório.

Sr. LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA PANGARO, Matrícula: 41105, CTPS:  000609322, série:  0040 / MG. A 
CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem através deste 
comunicar a rescisão do seu contrato de trabalho por término na data, no dia 31/10/2021, nos termos do 
Art. 487, da CLT. Neste sentido, favor comparecer a sede da empresa Rua Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery 
– Setor: Atendimento RH, no dia  01/11/2021, às 17:00 horas, munido de seus documentos (Carteira de 
trabalho) e itens para devolução (uniformes, crachá, cartões de convênios e benefícios, cadeado e 
headphone) para a realização do acerto rescisório. 
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