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Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária MARIANA NEIVA FERNANDES, 
matrícula 41182 (CTPS 007104158/série 0060 MG) que, considerando sua ausência 
injustificada ao trabalho por mais de 31 dias, faltando às suas atividades profissionais, a 
mesma está dispensada, a partir da presente data, 09/11/2021, 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 agendado para o dia 17/11/2021 às 17:00hs, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar 
no prazo de 48 horas 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.

Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária WESLANE CUSTODIO MORAES, 
matrícula 41982 (CTPS 003271479 /série 0060 PA) que, considerando sua ausência injustificada ao 
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a 
partir da presente data, 04/11/2021, 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 horas 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 o funcionário comunica-
do que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, na data de 12/11/2021 às 17:00 
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771, Tibery.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
NOTIFICADOS: MARCOS BATISTA DE CARVALHO E SILVIA LETICIA DA SILVA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
A FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na forma da lei, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA os senhores MARCOS 
BATISTA DE CARVALHO e SILVIA LETICIA DA SILVA nos seguintes termos.
Os NOTIFICADOS celebraram junto à NOTIFICANTE dois contratos de promessa de compra e venda 
tendo por objeto o lote 36 da quadra 05-E3 do empreendimento LOTEAMENTO CONVENCIONAL 
RESIDENCIAL LUIZOTE DE FREITAS IV.
Ocorre que a NOTIFICADA se encontra em mora quanto ao pagamento das prestações do preço do 
imóvel, totalizando a quantia de R$ 17.984,97 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e sete centavos), cujos demonstrativos se encontram à disposição em nosso escritório.
Assim sendo, ficam os NOTIFICADOS expressamente constituída em mora, quanto aos débitos
supra mencionados relativos às prestações vencidas.
Posto isso, notificamos e solicitamos da NOTIFICADA que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o 
pagamento das prestações vencidas sob pena de rescisão de pleno direito do negócio nos termos do 
contrato e artigo 1º do Decreto Lei 745/69 com a redação alterada pelo artigo 62 da Lei 13.097/15.

Uberlândia,04 de Novembro de 2021
FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção pde empresa de
engenharia para CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA
OBRA DA PASSAGEM INFERIOR NA BR 452 - TREVO SÉRGIO FONSECA
GOMES - (TRINCHEIRA ALVORADA) - EM UBERLÂNDIA/MG. Os documentos
que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da
Prefei tura  Munic ipal  de  Uber l ândia,  no endereço eletrônico
www.uberlandia.mg.gov.br e no Comprasnet https://www.gov.br/compras/pt-br -
CÓDIGO UASG: 926922. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 29/12/2021, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br.  Uberlândia/MG,  10 de novembro de 2021.Sueli
Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 734/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
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UBERLÂNDIA

Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro Shopping Park
 � DA REDAÇÃO

Um jovem de 21 anos foi preso 
por tráfico de drogas no bairro Sho-
pping Park, nesta terça-feira (9), em 
Uberlândia. Segundo informações 
da Polícia Militar (PM), na residên-
cia dele foi encontrada maconha, 
cocaína, haxixe e remédios.

Os militares chegaram até o local 
após denúncias. No terreno, havia 
duas casas.  Na pr imeira foram 
encontradas porções de maconha. 
Um cão farejador foi utilizado para 
vasculhar o local e uma pasta de 
cocaína foi encontrada enterrada 
no quintal. A PM localizou ainda 11 
papelotes de cocaína, 5 tabletes de 
maconha, haxixe e medicamentos 
para misturar nos entorpecentes.

O suspeito informou aos militares 
que a droga encontrada pertencia a 
outra pessoa. Ele foi preso no local.

DIVULGAÇÃO

Cão farejador foi utilizado 
para vasculhar o local; pm 
apreendeu cocaína e maconha
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