
Frigorífico São Pedro Ltda  por determinação da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Supram Triângulo Mineiro e alto Paranaíba / Superintendência de Projetos 
Prioritários, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº  
2020.09.01.003.0001515, Licença LOC licença operação corretiva para atividade D-01-02-
-4 Abate de médio porte suínos, ovino, caprinos etc na Rodovia Comunitária Neuza 
Resende km 8 Fazenda Sobradinho em Uberlândia – MG.

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. João Naves 
de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-
-67, vem solicitar ao(à) colaborador(a)     ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA     portador (a) da 
CTPS 000065885/ S.:0157 - 04/05/2010,   que compareça ao SESMT Callink na Rua Niterói nª 1771 
- Bairro Tibery, no prazo de 48 horas para retomada de suas atividades pro�ssionais ou apresenta-
ção de justi�cativa legal de sua ausência.

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DEVIDO A ABANDONO DE EMPREGO
Sr. THIAGO JUVENSOR FERREIRA FRANÇA, 

CTPS 1409 - SÉRIE 0144 – UBERLANDIA – MG.

 Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrarse em local incerto 
e não sabido, convidamos o Sr. THIAGO JUVENSOR FERREIRA FRANÇA, portador da 
CTPS 1409 - SÉRIE 0144 – UBERLANDIA – MG, a comparecer em nosso escritório, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 11/12/2020, dentro do prazo máximo 
de 72 hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT.

Uberlândia – MG, 27 de janeiro de 2021.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO ÚNICO

RUA SU 1, N°100, Bairro Gávea, Uberlândia – MG.
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Caminhoneiros protestam  
contra aumento do ICMS
 | DONOS DE BARES E RESTAURANTES TAMBÉM RECLAMAM DE FECHAMENTO DO SETOR

 � AGÊNCIA BRASIL

Motoristas de caminhão 
pro testaram nesta 
quarta-feira (27), em 

São Paulo, contra o aumento 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O protesto foi de 
manhã e começou na Praça 
Charles, em frente ao estádio 
do Pacaembu. De lá, os cami-
nhoneiros se movimentaram 
até as proximidades do Pa-
lácio dos Bandeirantes, sede 
do governo paulista, e indo 
também para as marginais 
Tietê e Pinheiros. O número 
de pessoas que participaram 
do protesto não foi divulgado.

No ano passado, o governo 
paulista aprovou um pacote 
de ajuste fiscal, alegando que 
isso seria necessário para 
cobrir um déficit estimado de 
R$ 10,4 bilhões em 2021, re-
sultado da queda de atividade 
econômica e da perda de arre-
cadação motivadas pela pan-
demia do novo coronavírus. 
Para aumentar a arrecadação, 
uma das medidas previstas no 
pacote, aprovado em outubro, 
era a redução linear dos be-
nefícios fiscais concedidos a 
setores da economia.

No início deste mês, o go-
verno acabou suspendendo 
as mudanças nas alíquotas do 
ICMS para medicamentos ge-
néricos, insumos agropecuá-
rios e produção de alimentos, 

SÃO PAULO

SERGIO ANDRADE/GOVERNO DE SÃO PAULO 

mas manteve as mudanças 
para os demais setores.

Em nota, o governo de São 
Paulo considerou o protesto 
“uma manifestação de cará-
ter político” e disse que vem 
negociando com os setores 
desde o ano passado.

“A redução de parte de 
benefícios fiscais da inicia-
tiva privada é uma medida 
necessária para garantir a 
continuidade de serviços pú-
blicos fundamentais, como 
a distribuição da merenda 
diária de mais de 3.5 milhões 
de alunos, o pagamento dos 
110 mil policiais do estado e o 
funcionamento 5 mil escolas e 
100 hospitais estaduais. Des-
de o ano passado, o governo 
do estado conversa com o 
setor de carnes e aves sobre 
a redução de benefícios fis-
cais em caráter emergencial 
e temporário”, diz a nota.

 � FECHAMENTO DE 
BARES

Também pela manhã, hou-
ve protesto de proprietários 
de bares e restaurantes, que 
reclamaram do fechamento de 
bares provocado pela reclas-
sificação do Plano São Paulo, 
anunciada na última sexta-feira 
(22). Pela reclassificação, sete 
regiões do estado foram co-
locados na Fase 1-Vermelha 
do plano, na qual só serviços 
essenciais podem funcionar. 

Os demais serviços foram 
colocados na Fase 2-Laranja, 
que permite a reabertura do 
comércio de forma presencial, 
com exceção dos bares. A 
capital paulista está na Fase 
2-Laranja. A medida vale, pelo 
menos, até o dia 8 de fevereiro, 
quando haverá nova reclassifi-
cação.

Durante o protesto, os pro-

prietários de bares e restauran-
tes disseram que já cumprem 
protocolos sanitários para o 
funcionamento durante a pan-
demia e que o fechamento traz 
muitos prejuízos ao setor.

Segundo organizadores, 
cerca de 300 pessoas parti-
ciparam do ato na Avenida 
Paulista.

Em entrevista coletiva, o 
governador de São Paulo, João 
Doria, disse respeitar as mani-
festações. Ele afirmou que toda 
manifestação feita de forma or-
deira e sem prejudicar o direito 
de ir e vir da população, é nor-
mal e democrática. “Entendo 
também que as manifestações, 
em alguns casos, podem ser 
respondidas com bom diálogo 
e entendimento. Mas as medi-
das que o governo determinou, 
todas elas foram em defesa da 
vida e da regularidade fiscal do 
estado”, afirmou.

Governo paulista 
aprovou pacote de ajuste 
fiscal no ano passado

QUINTA-FEIRA
28 DE JANEIRO DE 2021
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