
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.

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica o funcionário LEANDRO DE SOUZA ALVES (CTPS 
000096478/série 0059 MG) que, considerando sua ausência injusti�cada do trabalho por mais de 
30 dias, faltando às suas atividades pro�ssionais, o mesmo está dispensado, a partir da presente 
data, 26/03/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica o funcioná-
rio comunicado 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 o funcionário comunicado que o acerto 
rescisório/homologação será no Atendimento RH,dia 05/04/2021 as 14:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Aviso Edital De Licitação - Processo Licitatório Nº 038/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor Preço
Global". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 038/2021, na modalidade
"Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço Global", via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro
designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia 14 de abril de 2021,
horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até
às 10:10 horas do dia 14 de abril de 2021. O processo licitatório visa a contratação de empresa para
fornecimento de 10 (dez) talhas elétricas com Trolley, para uso das divisões da Gerência de Tratamento
de Esgoto, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento no site
até as 18:00 horas do dia 13 de abril de 2021. Uberlândia, 26 de março de 2021. Adicionaldo dos
Reis Cardoso. Diretor Geral do DMAE
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Aviso Edital De Licitação - Processo Licitatório Nº 039/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor
Preço Item - Estimado". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE,
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 039/
2021, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço Item - Estimado", via site da
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00
horas do dia 15 de abril de 2021, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento
dos lances das 13:00 horas até às 17:10 horas do dia 15 de abril de 2021. O processo licitatório
visa a aquisição de diversos tipos de chapas de aço para fabricar adutora e para manutenção
corretiva e preventiva, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas
ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 14 de abril de 2021. Uberlândia, 26 de
março de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso. Diretor Geral do DMAE
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Aviso Edital De Licitação - Processo Licitatório Nº 037/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço".
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 037/2021, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço", dia 14 de abril de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de
Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que
visa a contratação de empresa para locação mensal de 07 (sete) compactadores manuais de solos,
tipo "sapo", com motor de 04 (quatro) tempos, a gasolina, com aproximadamente 70 KG, em
atendimento a Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia, 26 de março de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE
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PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

Coronavírus - 
entre o senso 
comum e a 
ignorância

Ainda em tempos de Sar-
s-CoV-2, isto é, a “Síndrome 
respiratór ia aguda grave 
– coronavírus 2”, nós jorna-
listas, colunistas, blogueiros 
e “digital influencers”, isto 
é, nós que influenciamos o 
comportamento e opinião de 
milhares ou milhões de pes-
soas, mediante o conteúdo 
que publicamos... estamos 
comprometidos em obtermos 
o máximo de informação 
para compartilharmos com a 
sociedade num todo, afinal 
o mundo inteiro está lutando 
para conter a disseminação 
de um vírus devastador... 
desde a última pandemia.

Em nossas redações/
pautas tratamos quase que 
exclusivamente sobre infor-
mar a população a respeito 
dos r iscos provocados à 
saúde pelo “coronavírus”. A 
cada palavra dita/escrita nos 
esforçamos em ser éticos es-
clarecendo com cautela, as 
principais e recomendadas 
medidas de proteção; Infe-

lizmente temos falado sobre 
o números estarrecedores 
de famílias dizimadas, mães 
que perderam seu filho único, 
outras perderam os maridos 
e dois filhos, noutras famílias 
morreram todos (pai, mãe e 
o único filho). A cada nova 
publ icação o desespero, 
o desalento informa que o 
recorde foi batido – como se 
estivéssemos numa compe-
tição.

Muitos de nós ligados a 
comunição social, precisa-
mos engolir o choro, respirar 
fundo e informar a notícia, 
estatística etc. Independen-
te do formato adotado para 
comparti lhar com jornais, 
rádio, internet, outras plata-
formas de comunicação. Por 
exemplo, a TV que a propósi-
to ainda é o principal meio de 
comunicação em massa no 
Brasil. Contudo, infelizmente 
algumas pessoas questio-
nam nossa sensibi l idade 
lidando com essa tragédia.

Nosso único objetivo é 
parecer o mais profissional 
possível, porque precisamos 
manter nossos empregos, 
pois também temos família, 
filhos pequenos, temos mãe, 
avó etc... Temos colegas que 
perderam um ente-querido e 

dois dias depois precisaram 
ir pra frente da... Câmera? 
Luz? Áudio? Ação! Gravan-
do... com seus ternos sob 
medidas e coluna ereta o 
homem com o coração dila-
cerado, mas com expressão 
serena deseja um bom dia a 
todos que assistem o jornal, 
mas infelizmente parte dos 
te lespectadores sem um 
pingo de empatia julgam o 
ser humano que os mantêm 
informados. 

Outros colegas dentro 
das redações sentados na 
frente do computador redi-
gem as estatísticas sobre as 
mortes, sabendo que entre 
aqueles números seus pais, 
maridos, filhos, enfim... um 
ente querido está somando 
o crescimento da calamidade 
vivenciada por todos nós.

Lidamos com um vírus 
que diariamente está ma-
tando milhares de pessoas. 
Sabemos que a terminologia 
correta é COVID-19 (SAR-
S-CoV-2) identificada até o 
momento. Contudo vivencia-
mos outro vírus que provoca 
náuseas, asco, um mal-estar 
absurdo. São tantas termi-
nologias que o identificam, 
como medíocre, desprezível, 
banal, horrível, repugnante e 
muitos outros.

Esse maldito “vírus” da 
perversa DESUMANIDADE 
contamina sem escolher cor, 
gênero, raça, sexualidade, 
classe social. Seu poder de 
contágio tem sofr ido mu-

tações que variam entre o 
senso comum e a ignorância. 
Os principais sintomas tem 
molhado nossa bandeira com 
as lágrimas de 303 mil fa-
mílias que tiveram dizimado 
suas mães, irmãos, amigos, 
namorados, avós, tios, entre 
outros. Esse número absurdo 
foi contabilizado até ontem 
(26/03).

Por fim... reféns dessa 
situação ao invés de disse-
minarmos ódio a quem é de 
direita ou esquerda, jornalis-
ta ou telespectadores, femi-
nista ou machista... TODOS 
nós  precisamos reconstruir 
a cultura da amizade, da so-
lidariedade de quem tocava 
e ouvia a mesma música, se 
emocionava no mesmo ci-
nema, e apreciava a mesma 
comida.

Ainda estamos em tem-
po de recuperar o orgulho 
nacional lavando a tristeza 
e restaurando as cores da 
nossa bandeira, afinal vive-
mos no Brasil, com um sonho 
intenso, um raio vívido, de 
amor e de esperança à terra 
desce, e em teu formoso céu, 
risonho e límpido a imagem 
do Cruzeiro resplandece. 

Nosso Brasil é gigante 
pela própria natureza, és 
belo, és forte, impávido co-
losso e o teu futuro espelha 
essa grandeza terra adorada 
entre outras mil és tu, Brasil 
ó pátria amada! Dos filhos 
deste solo é mãe gentil, pá-
tria amada Brasil!
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