
A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o 
comparecimento do(a) colaborador(a) MARLON GABRIEL FERREIRA 
DOS SANTOS CTPS: 006187604 S/0040 à empresa no prazo de 48 
horas para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de 
aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica a funcionária THAIS RODRIGUES DA SILVA (CTPS 
004506463/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 30 
dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente data 
13/05/2021, 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 21/05/2021 às 17:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TORNA PÚBLICA PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA 
POR 30 (TRINTA) DIAS AO MÉDICO DR. ÉLCIO DA SILVEIRA MACHADO – CRM-MG 

57.587

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o 
disposto na Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em consideração os termos do 
caput  e § 2º do artigo 101 do Código de Processo Ético-Profissional (RESOLUÇÃO CFM 
2.145/2016),  e tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético Profissional 
CRMMG nº 2648/2016, julgado pela Câmara Especial nº 02 do Tribunal Superior de Ética 
Médica do Conselho Federal de Medicina, torna público ter resultado ao médico DR. ÉLCIO 
DA SILVEIRA MACHADO, inscrito neste Conselho sob o nº 57.587, a penalidade de SUSPEN-
SÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS prevista na alínea "d'', do art. 
22. da mencionada Lei -no período de 17 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021, por infração 
aos artigos 1º, 14, 18, 35 e 102 do Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/2009) 
correspondentes aos mesmos artigos do Código de Ética Médica (Resolução CFM 
2.217/2018).

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021.
Cons.ª Cibele Alves de Carvalho

Presidente

EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TORNA PÚBLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 
OFICIAL APLICADA AO MÉDICO DR. ÉLCIO DA SILVEIRA MACHADO – CRMMG 57.587 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o 
disposto na Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em consideração os termos do 
caput e § 2° artigo 101 do Código de Processo Ético-Profissional (Resolução CFM 2.145/2016) 
e tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-MG no 
2.654/2016, julgado pelo Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina 
torna público ter resultado ao médico DR. ÉLCIO DA SILVEIRA MACHADO, inscrito neste 
Conselho sob o n° 57.587, a penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, 
prevista na alínea “c”, do art. 22, da mencionada Lei, por infração aos artigos 18 e 35 do 
Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931 /2009) cujos fatos também estão previstos nos 
artigos 18 e 35 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018).

Belo Horizonte, 07 de maio de 2021.
Cons.ª Cibele Alves de Carvalho

Presidente
 

Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
O SINTTRURB – Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 
Uberlândia, entidade sindical de primeiro grau, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.010.572/0001-26, registro sindical nº 914.610.000.49554-3, com sede na Av. Comendador Alexandrino 
Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia-MG,  CEP 38.402-228, vem através do presente EDITAL 
convocar a todos os associados do sindicato quites com suas obrigações estatutárias, munidos de 
documento de identificação com foto ou  crachá, para participarem da Assembléia Geral Ordinária que 
será realizada na sede da entidade dia 22 de maio de 2021, às 8h30min (oito horas e trinta minutos) em 
primeira chamada, ou em segunda chamada, meia hora depois, com o número de presentes, para discutir 
e deliberar sobre o seguinte ponto de pauta: 
-Prestação de Contas do Exercício de 2020

Uberlândia-MG, 19 de maio de 2021

Márcio Dúlio de Oliveira
Presidente

 

Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução de remanescente
de obras de construção da ponte na Av. dos Mognos, em Uberlândia/MG.A Diretora de
Compras, tendo em vista a solicitação no Ofício nº 1408/2021/SMO/GS, considerando a
necessidade de analisar a planilha DECIDE SUSPENDER, sine die, a referida
Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação de que
a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada nova data para
Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 18 de maio de 2021.Sueli
Aparecida Silva.Diretora de Compras
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MS autoriza 212 leitos 
de suporte ventilatório
 | INVESTIMENTO É DE R$ 3 MILHÕES PARA 12 ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde au-
torizou mais 212 leitos 
de suporte ventilatório 

pulmonar para 13 Unidades da 
Federação. Serão investidos 
R$ 3 milhões no custeio parcial 
dessas estruturas, que ocor-
rem por meio de pagamentos 
mensais.

Os leitos foram autorizados 
para o Distrito Federal e para 
os estados do Amazonas, Bah-
ia, Ceará, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Paraíba, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina e São Paulo.

Leitos de suporte ventilató-
rio são aqueles utilizados em 

pacientes que ainda não evo-
luíram para um quadro grave, 
que demande a transferência 
para leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

Os leitos foram autorizados 
para diferentes modalidades 
de unidades de saúde como 
hospitais de grande e pequeno 
portes, pronto-socorro e Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(UPAs).

Até o momento, foram auto-
rizados 3,3 mil leitos de suporte 
ventilatório pulmonar. Com 
a nova modalidade de apoio 
financeiro dada pelo Ministério 
da Saúde, o governo federal 
arca com parte das despesas, 
com pagamentos mensais.

APOIO

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Foram autorizados 3,3 
mil leitos de suporte 
ventilatório pulmonar
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