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Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário DIEGO GILSON DUARTE SOUZA (CTPS 007287903/sé-
rie 40 MG) que, considerando que no mês de dezembro/2020, mediante denúncia anónima, a empregadora 
identi�cou que o colaborador (i) alterou o seu endereço residencial, realizando as atividades laborais fora da 
cidade de Uberlândia, sem comunicação prévia e/ou autorização da empregadora, descumprindo o aditivo 
contratual de home o�ce devidamente assinado;  (ii) mantém vínculo empregatício com empresa do mesmo 
segmento, no horário ao qual está escalado para trabalhar na empregadora, estando em desacordo com a 
cláusula de exclusividade, prevista em contrato de trabalho. Considerando ainda que, a empregadora (i) realizou 
contato telefônico com o colaborador no dia 03/12/2020, onde o mesmo informou endereço de residência 
atualizado na cidade de Uberlândia, porém, não foi encontrado no local, (ii) tais fatos se tornaram objeto de 
investigação interna por parte da Callink, onde foram con�guradas faltas graves do empregado contra a 
empregadora gerando a quebra de �dúcia por parte da empregadora, tendo em vista que tais condutas foram 
totalmente contra valores, princípios, políticas e atitudes robustamente pregados pela Callink, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 09/12/2020, por ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de 
indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT.  Fica o funcionário comunicado que deverá 
apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da Callink, 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 o funcionário comunicado que o 
acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 17/12/2020 às 14:00hrs no seguinte endereço: Rua 
Niterói, nº 1771.  

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA/ UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO 
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas 

em participar do Pregão Eletrônico SE nº 031/2020, realizado para a 
Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL. Para informações e condições de 
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
Edital de Convocação. 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2020. 21 de Dezembro de 2020. PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos 
da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 2ª. Assembleia Geral Ordinária de 
2020 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de 
Uberlândia-MG, no dia 21 de dezembro de 2020, em primeira chamada às 18 (dezoito) horas, e, em segunda e 
última chamada, às 18:30 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) 
do capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação da proposta de orçamento 2021. Não 
havendo quórum de instalação fica desde já determinada a segunda convocação para o dia 29 de dezembro de 
2020, no mesmo horário e local, sem prejuízo de nova convocação editalícia. Nota: 1. A Assembleia acontecerá 
de forma presencial e digital, em virtude da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do 
Coronavírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 14.030/2020 e regulamentada 
pela Instrução Normativa DREI nº 79/2020 e nº 81/2020. 2. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do 
horário estipulado para abertura dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento 
da Assembleia. 3. Os sócios poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a administração da Sociedade.

Uberlândia-MG, 10 de dezembro de 2020.
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dr. 
CARLOS JOSÉ CORDEIRO, MM. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação virem e dele conhecimento tiverem que 
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Locação de Imóvel, registrada sob o nº 
5007340-42.2016.8.13.0702, requerida por RUBLES FLORINDO DE CASTRO em face de DARCY DIVINO DA SILVA 
JUNIOR. O Autor locou aos requeridos um imóvel de sua propriedade localizado nesta cidade, mediante Contrato 
de Locação devidamente formalizado, com início em 25/01/2014 e previsão de término em 25/07/2016, sob a 
égide da lei 8.245/91, pelo valor atual mensal de R$800,00 (oitocentos reais).Embora vencidos os aluguéis 
relacionados e apesar de insistentemente cobrados, os Réus, até a presente data, não providenciaram o pagamen-
to dos mesmos. E como o requerido não foi encontrado para receber a citação, determinou o Mm. Juiz que se 
expedisse o presente edital através do qual CITA e chama o requerido, DARCY DIVINO DA SILVA JUNIOR, para, 
querendo, em 15 dias contestar a presente, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora (art. 344, do CPC), observando, para tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os 
prazos �uem após o prazo do edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(as) interessado(as), 
expediu-se o presente edital que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário”MG, devendo o referido edital 
deverá ser publicado pela parte autora em jornal local, a teor do art. 257, parágrafo único, do CPC. Uberlândia, 23 
de novembro de 2020. Eu, (Michele Boaventura Oliveira), O�cial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevo.(a). CARLOS 
JOSÉ CORDEIRO Juiz de Direito (assinatura eletrônica)

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÃNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO 
(ONLINE E PRESENCIAL), INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 10/12/2020, E FINALIZANDO 
PRESENCIALMENTE (SIMULTÂNEO) NO DIA 28/12/2020 às 10h00min na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves Faria, s/n°, Bairro Tiradentes, localizado na Rua Candido Alves 
nº 95, BENS IMÓVEIS (03 TERRENOS URBANOS) CONFORME EDITAL. 

Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.   34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público O�cial -  JUCEMG Nº 941

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR  SIMULTÃNEO (ONLINE E 
PRESENCIAL)

O Sr.ISAC ZALMAN HONÓRIO, cadastrado no CPF: 557.003.816-72, torna público que, levará à LEILÃO PÚBLICO 
SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 30 DE 
NOVEMBRO DE 2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂNEO) NO DIA 15/12/2020 às 10h00min na sede 
do leiloeiro, RUA MACHADO DE ASSIS, 1354 – LÍDICE – UBERLÂNDIA/MG, BEMIMÓVEL (01 CASA no Bairro: Dona 
Zulmira com Área Total de Terreno: 364 m² - 01 banheiro, 3 quartos, 2 salas, 1 cozinha, área de serviço, área externa 
e área para carro) CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.   34-99116-3933. Rafael Araújo 
Gomes – Leiloeiro Público O�cial -  JUCEMG Nº 941

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR  SIMULTÂNEO (ONLINE E 
PRESENCIAL)

A empresa JGUSTIN TRANSPORTES LTDA ME, cadastrada no CNPJ: 16.646.912/0001-75, torna público que, levará à 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 
27 DE NOVEMBRO DE 2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂNEO) NO DIA 16/12/2020 às 10h00min 
na sede do leiloeiro, RUA MACHADO DE ASSIS, 1354 – LÍDICE – UBERLÂNDIA/MG, BEM MÓVEL (01 CARRETA 
BITREM TANQUE DE ÓLEO VEGETAL EM AÇO – 44 mil litros, Marca: Guerra, 2009/2010, Cor: branca., Categoria: 
Aluguel) CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.   34-99116-3933.  Rafael Araújo Gomes – 
Leiloeiro Público O�cial -  JUCEMG Nº 941

Instituto Butantan inicia 
produção da CoronaVac
 | PRODUÇÃO SERÁ EM TURNO SUCESSIVO DE 24H, SEGUNDO O GOVERNADOR DE SP

 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Butantan já deu 
início à produção da va-
cina CoronaVac, vacina 

contra o novo coronavírus (Co-
vid-19), ainda em fase de testes, 
produzida pelo instituto em par-
ceria com a farmacêutica chinesa 
Sinovac. Segundo o governador 
de São Paulo, João Doria, a pro-
dução da vacina foi iniciada nesta 
quarta-feira (9).

A produção será feita em turno 
sucessivo, 24 horas por dia, sete 
dias por semana, informou o go-
vernador. A intenção do governo de 
São Paulo é alcançar a capacidade 
máxima de até um milhão de doses 
fabricadas por dia. Até outubro, a 
unidade funcionava de segunda a 
sexta, em dois turnos.

A capacidade de envase diário 
planejado para a vacina no Butan-
tan é entre 600 mil a um milhão de 
doses. O primeiro lote terá aproxima-
damente 300 mil doses. Até janeiro, 
o governo paulista prevê que 40 
milhões de doses da vacina serão 
produzidas.

A fábrica do Butantan ocupa 

área produtiva de 1.880 metros 
quadrados e conta atualmente com 
245 profissionais. Segundo o gover-
no paulista, mais 120 funcionários 
serão contratados para reforçar a 
produção da vacina contra o coro-
navírus.

 � A VACINA

O governo paulista, por meio do 
Instituto Butantan, tem uma parceria 
com a farmacêutica chinesa Sinovac 
para a vacina CoronaVac. Por meio 
desse acordo, o governo paulista já 
vem recebendo doses da vacina. O 
acordo também prevê transferência 
de tecnologia para o Butantan.

Estudos de fases 1 e 2 da vaci-
na, realizados na China, já demons-
traram que ela é segura, ou seja, 
que não provoca efeitos colaterais 
graves. Também estudo feito com 
voluntários no Brasil comprovou que 
a vacina é segura.

A vacina, no entanto, ainda está 
passando por uma terceira e última 
fase de testes, que vai revelar se é 
eficaz, ou seja, se de fato protege 
contra o novo coronavírus. Esses 
testes já vêm sendo desenvolvidos 

VACINA

no Brasil desde julho deste ano e, 
para que seus primeiros resultados 
sejam divulgados, foi necessário 
que um mínimo de 61 participantes 
voluntários do teste fossem con-
taminados pelo novo coronavírus. 
Isso porque metade dos voluntários 
recebeu placebo e, a outra metade, 
a vacina. Para saber se a vacina é 
eficaz, espera-se que a maior parte 
dos infectados pelo vírus estejam 
entre as pessoas que receberam o 
placebo.

Esse número mínimo de voluntá-
rios contaminados nos testes foi atin-
gido em novembro e permitiu o início 
da análise da eficácia da vacina. O 
resultado foi encaminhado para um 
comitê internacional independente, 
e a expectativa do governo paulista 
é que seu resultado seja divulgado 
ao público já na próxima semana. 

Se essa análise constatar que a 
vacina é, de fato, eficaz, o governo 
paulista deverá solicitar a aprovação 
e registro junto à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que então permitirá o uso em solo 
brasileiro.

O governo de São Paulo já 
recebeu da Sinovac 120 mil doses 
prontas para uso da vacina e um mi-
lhão de doses que serão envasadas 
pelo Instituto Butantan. Pelo termo 
de compromisso assinado no final de 
setembro com a Sinovac, o Butantan 
vai receber 46 milhões de doses da 
CoronaVac, sendo que 6 milhões de 
doses já chegarão prontas.

O governador de São Paulo, 
João Doria, disse que 11 estados e 
912 municípios já manifestaram inte-
resse em adquirir doses da vacina.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
11 DE DEZEMBRO DE 2020
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