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Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária CAROLINA DOS SANTOS CELESTINO (CTPS 
008105889/série 0030 SC) que, considerando sua ausência injusti�cada do trabalho por mais de 30 dias, 
faltando às suas atividades pro�ssionais, a mesma está dispensada, a partir da presente data, 24/03/2021, 
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 no Atendimento RH dia 
01/04/2021 as 15:00horas, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

CONVOCAÇÃO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMS

Convocamos todos os proprietários condôminos do Edifício Chams a participarem da assembléia 
ordinária  que se realizará em 03/04/2021, na  sala 1411  do Edifício Chams à Rua Duque de Caxias, 450 
Uberlândia- MG, com primeira chamada às 9:00 horas com presença de 2/3 dos proprietários ou em 
Segunda chamada as10:00 horas onde será realizada com qualquer numero de presentes, onde deverá 
ser discutido o seguinte :

1)-Prestação de Contas da ultima gestão  período ABRIL/2020 à  MARÇO/2021.
2)-Apreciação de Orçamento para o período de ABRIL/2021 à MARÇO/2022
3)-Eleição do Síndico,  e demais membros do conselho consultivo, fiscal e Suplentes.

NOTA. Devido a crise sanitária (pandemia), faremos a assembleia em lugar arejado e com distanciamento 
social, uso de mascaras, álcool em gel,  diante destes fatos convocamos os proprietários e se reunirem 
informalmente dias antes da data marcada para a assembleia e organizarmos para que ocorra com a 
presença de máximo 06 pessoas, assim sendo solicitamos que aqueles de forem participar que poderiam 
representar condôminos  através de procuração e serem portadores de suas sugestões  e reinvindica-
ções.
Informamos ainda que somente estamos realizando a assembleia nestas condições, para atender as 
exigências do banco referente autorização para movimentação da conta corrente que será bloqueada 
imediatamente ao final da validade a ultima ata.
                Obs.: Só poderão participar da assembléia aqueles que estiverem em dia com as taxas do 
condomínio.

Uberlândia, 22 de Março de 2021

Condomínio Edificio Chams
Sebastião Rodrigues

Síndico

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 23 de Março de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, C & T MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ nº 
06882116000188, JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO, CPF/CNPJ nº 80757944604, CRISTIENE 
APARECIDA DE CASTRO ARAUJO, CPF/CNPJ nº 03323040600, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), 
incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) 
fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, 
Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no horário de atendimento, e 
satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado 
em três dias, o encargo no valor de R$ 1.513.542,81, em 22/03/2021, sujeito à atualização monetária, 
juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os 
encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 7343152003000004359 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 91676, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o pagamento não
seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de 
cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu 
cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para
futuro e eventual fornecimento de medicamentos de uso humano (norepinefrina
hemitartarato 2mg/ml). A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 12/04/2021, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br. Uberlândia, 24 de março de 2021.Sueli
Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDSEP-MG -, inscrito no CNPJ sob o n° 23.848.492.0001-75, com sede à 
Rua Curitiba, 689 – 12º andar - Centro – Belo Horizonte – MG – CEP 30170-120, por meio de sua Diretoria 
Colegiada, representado nesse ato pelo diretor Rafael Campos das Dores, conforme art.30, do Estatuto da 
Entidade, CONVOCA todos (as) os (as) trabalhadores (as) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
- Ebserh -, lotados nas unidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia a participarem de 
Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade virtual, conforme disposto na Lei 14.010 de 10 de junho de 
2020, a ser realizada no dia 26 de março de 2021 (6ª feira), às 15 horas, em primeira convocação e às 16 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na plataforma Zoom, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Informes Gerais;
2. Debater, analisar e deliberar sobre a contraproposta do ACT 2020/2021, apresentada pela empresa no dia 
19/03/2021;
3. Instalação de Assembleia em caráter permanente enquanto perdurarem as negociações;
4. Autorização para ingresso de dissídio coletivo ou quaisquer outras medidas administrativas e/ou judiciais 
em defesa dos direitos e interesses dos empregados da Ebserh, em caso de impasse total ou parcial das 
negociações com a Ebserh acerca do ACT 2020/2021.
5. Paralisação dos (as) trabalhadores (as) do HC-UFTM em razão da diminuição do pagamento do adicional
de insalubridade (de grau máximo para médio);
6. Outros Encaminhamentos.
O link para participação na Assembleia Geral Extraordinária é:
https://us02web.zoom.us/j/87560173377?pwd=SFdKemVWeG94Y0R6TlVpQUFwNEc1dz09
Senha: 836528

Uberlândia, 25 de março de 2021.
Rafael Campos das Dores

Diretor da Secretaria de Administração e Finanças – SINDSEP-MG

AVISO DE SUSPENSÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021.O Diretor-Geral
da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL, no uso de suas
atribuições legais, por delegação de poderes na forma do Decreto nº 16.926 de 05
de janeiro de 2017 e alterações, e do Decreto de nomeação publicado no Diário
Oficial do Município de Uberlândia no dia 04 de janeiro de 2019, torna público aos
interessados que, considerando os questionamentos e impugnações apresentados,
decide por SUSPENDER "SINE DIE" a presente licitação.Uberlândia/MG, 24 de
março de 2021.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

ECONOMIA

Dívida pública aumenta e atinge R$ 5,19 trilhões
 � AGÊNCIA BRASIL

O aumento das emissões 
de títulos públicos fez a Dívida 
Pública Federal continuar a 
subir em fevereiro. No mês 
passado, o indicador encerrou 
em R$ 5,198 trilhões, com alta 
de 2,75% em relação a janei-
ro. A informação foi divulgada 
nesta quarta (24) pelo Tesouro 
Nacional.

A dívida pública mobiliária 
(em títulos) federal interna 
subiu 2,68% passando para 
R$ 4,951 trilhões. No mês 
passado, o governo emitiu R$ 
104,87 bilhões a mais do que 
resgatou. Além disso, houve 
a incorporação de R$ 24,3 
bilhões em juros, quando o go-
verno reconhece gradualmente 
os juros que incidem sobre a 
dívida.

A dívida pública externa 

passou de R$ 237,88 bilhões 
em janeiro para R$ 247,93 
bilhões em fevereiro. Os princi-
pais responsáveis foram a alta 
de 0,99% do dólar em fevereiro 
e a contratação de R$ 7,24 
bilhões em empréstimos de 
organismos internacionais pelo 
governo brasileiro.

Nos últimos meses, o Te-
souro tem emitido mais títulos 
públicos para recompor o col-
chão da dívida pública (reserva 
financeira usada em momentos 
de turbulência), que foi parcial-
mente consumido no início da 
pandemia do novo coronaví-
rus. Essa reserva subiu de R$ 
805,7 bilhões em janeiro para 
R$ 933,2 bilhões em fevereiro 
e atualmente cobre 6,7 meses 
de vencimento. Em março, abril 
e maio, vencerão R$ 581,2 bi-
lhões em títulos federais.

Nos primeiros meses da 

MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

honrar compromissos financei-
ros. Em troca, compromete-se 
a devolver os recursos depois 
de alguns anos, com alguma 
correção, que pode seguir a 
taxa Selic (juros básicos da 
economia), a inflação, o dólar 
ou ser prefixada (definida com 
antecedência).

pandemia de covid-19, o go-
verno queimou parte desse 
colchão para compensar a 
instabilidade no mercado fi-
nanceiro. Em agosto do ano 
passado, o Banco Central teve 
de repassar ao Tesouro R$ 325 
bilhões para ajudar a recompor 
essa reserva. O restante está 
sendo feito com o aumento das 
emissões.

Em fevereiro, o Tesouro 
emitiu R$ 177,97 bilhões, aci-
ma de R$ 150 bilhões pelo sex-
to mês consecutivo. Os resga-
tes somaram R$ 66,46 bilhões, 
impulsionados principalmente 
pela troca de R$ 46,37 bilhões 
em títulos indexados à Selic 
(juros básicos da economia).

Por meio da dívida pública, 
o governo pega dinheiro em-
prestado dos investidores para 

Alta do dólar e 
contratação de 
empréstimos 

internacionais estão 
entre motivos
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