
Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária VICTORIA FARIAS BASTOS - 39895 (CTPS 000087859/ 
série 0045 GO) que, considerando que a colaboradora apresentou atestado na empresa datado de 08/05/2021 
(com afastamento de horas das 20:30 às 00:00), e este foi objeto de investigação interna por parte da Callink, onde 
foi constatada a inveracidade ao referido atestado, a colaboradora está dispensada por Justa Causa, a partir da 
data 20/05/2021, em virtude da falta grave cometida, caracterizada como ato de improbidade, mau procedimen-
to, desídia e ato de indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunica-
da 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 comunica-
da que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 28/05/2021 às 15:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

VFL Holding de Participações Imobiliárias Ltda.
CNPJ/MF n.° 15.759.748/0001-40 - NIRE n° 31.211.797.478 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Instalação: 23/04/2021, às 10 horas., na sede da Sociedade. Mesa: Presidente: Paulo Nunes Lopes Filho,  Secretária: 
Carolina Nunes Lopes. Convocação: Dispensada. Presentes: Paulo Nunes Lopes Filho, brasileiro, RG 39.530.928-1 SSP/
SP, CPF 391.052.388-97; Carolina Nunes Lopes, brasileira, RG 59.762.991-2 SSP/SP, CPF 391.052.418-47, menor púbere, 
neste ato, assistida por seus genitores, Paulo Nunes Lopes, brasileiro, RG 9.200.214.359-5 SSP/CE,  CPF 337.971.615-49, 
e Eliane Nunes Lopes, brasileira, RG 08.689.236-30 SSP/BA, CPF 010.839.237-65; Únicos sócios da sociedade empresária 
limitada, VFL Holding de Participações Imobiliárias Ltda., CNPJ  15.759.748/0001-40, NIRE 31.211.797.478. Ordem do 
Dia: Exame e discussão sobre a redução de capital social da sociedade em R$ 450.640,00, julgado excessivo pelos sócios, nos 
termos do artigo 1.082, inciso II da Lei nº 10.406/02, passando o capital social a ser ao final, de R$ 5.042.294,00 dividido em 
5.042.294 quotas. A redução do capital social da sociedade aqui disposta com o consequente cancelamento das quotas será 
realizada proporcionalmente à participação dos sócios na Sociedade. Deliberações:  Aprovado o cancelamento das quotas 
subscritas através de parte dos valores dos imóveis aportados na sociedade que neste momento são corrigidos conforme segue:  
i) Apartamento n.º 1206, localizado no Condomínio Thera Faria Lima – ala B – Água – Rua Paes Leme, n.º 215, no 45.º, bairro 
de Pinheiros/SP, com área privativa 85,00 m², registrado no 10.º Oficial de Registro de Imóveis de SP  matrícula n.º 144565 
e cadastrado na PMSP 083.220.1323-1, onde se lê: no valor de R$ 910.025,11, de propriedade de Paulo Nunes Lopes e 
Eliane Nunes Lopes. Leia-se: no valor de R$ 676.399,00, de propriedade de Paulo Nunes Lopes e Eliane Nunes Lopes;  
j) Apartamento n.º 601, localizado no Condomínio Thera Faria Lima – ala B – Água – Setor Residencial, Rua Paes Leme, n.º 
215, bairro de Pinheiros/SP, com área privativa 68,00 m², registrado no 10.º Oficial de Registro de Imóveis de SP matrícula 
n.º 144488 e cadastrado na PMSP 083.220.1282-9, onde se lê: no valor de R$ 692.265,88, de propriedade de Paulo Nunes 
Lopes e Eliane Nunes Lopes. Leia-se: no valor de R$ 475.253,00, de propriedade de Paulo Nunes Lopes e Eliane Nunes 
Lopes; e; d) Apartamento n.° 804, localizado no Edf. Rio Tapajós, Bloco 04, Condomínio Amazônia, na Av. Luis Viana Filho, 
Paralela, bairro de São Caetano, Salvador/BA, com área privativa 63,35 m2, registrado no 3.° Oficial de Registro de Imóveis de 
Salvador, matrícula n° 69868 e cadastrado na PM de Salvador 462035-6, onde se lê: no valor de R$ 19.548,43, de propriedade 
de Paulo Nunes Lopes; leia-se: no valor de R$ 19.547,42, de propriedade de Paulo Nunes Lopes, diante da deliberação 
produzem a redução do capital social e correspondente cancelamento das quotas integralizadas, sem quaisquer restrições. 
Encerramento: Nada mais. Uberlândia-MG, 23/04/2021. Sócios: Paulo Nunes Lopes Filho, Carolina Nunes Lopes. Doadores 
e Usufrutuários: Paulo Nunes Lopes, Eliane Nunes Lopes.
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Fiocruz retoma produção 
da vacina contra covid-19
 | INSUMO É SUFICIENTE PARA PRODUÇÃO DE 12 MI DE DOSES DA OXFORD/ASTRAZENECA

 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos 
da Fundação Oswaldo 

Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) 
retomou nesta terça (25) a 
produção da vacina Oxford/As-
traZeneca contra covid-19, que 
estava interrompida desde a 
última quinta-feira (20). A linha 
de produção pôde ser reativada 
porque um novo carregamento 
do ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) chegou da China no 
último sábado (22).

A Fiocruz recebeu no fim de 
semana insumo suficiente para 
produzir 12 milhões de doses, 
o que assegura a produção de 
vacinas até a terceira semana 
de junho e entregas ininter-
ruptas ao Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) até 3 
de julho.

O IFA é considerado o com-
ponente mais importante da va-
cina, por conter as informações 
genéticas que vão despertar a 
resposta imunológica contra o 
novo coronavírus. O insumo 
é transportado a uma tempe-
ratura de -55 graus Celsius 
e precisa ser descongelado 
lentamente ao chegar à fábrica.

O processo de produção 

das vacinas em Bio-Mangui-
nhos inclui um longo protocolo 
de controle de qualidade, que 
demora até quatro semanas 
para garantir a eficácia e a 
segurança do lote fabricado, 
até a liberação para o PNI, do 
Ministério da Saúde.

As doses que começarão a 
ser produzidas hoje devem ser 
entregues para o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) somente 
entre 14 e 19 de junho.

 � PRÓXIMAS ENTREGAS

Cronograma apresentado 
na última quinta-feira (20) 
pelo vice-presidente de Pro-
dução e Inovação da Fiocruz, 
Marco Krieger, à Comissão de 
Enfrentamento à covid-19 da 
Câmara dos Deputados previa 
que as próximas entregas se-
manais seriam de 4,9 milhões, 
5,1 milhões e 2,8 milhões de 
doses.

Na última sexta-feira (21), 
foram entregues 6,1 milhões 
- 800 mil doses a mais do que 
a previsão inicial. Segundo 
Krieger, a Fiocruz deve entre-
gar mais 26 milhões de doses 
ao PNI até o início de julho e 
chegar ao total de 62 milhões 
com os carregamentos de IFA 
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Acordo prevê a produção 
de 100,4 milhões de 
imunizantes da marca

que já chegaram ao Brasil.
O acordo de encomenda 

tecnológica entre a Fiocruz e a 
farmacêutica AstraZeneca pre-
vê a produção de 100,4 milhões 
de doses a partir da chegada 
de 14 lotes do IFA, que é pro-
duzido pelo laboratório chinês 
WuXi Biologics.

No carregamento do último 
sábado, a Fiocruz recebeu dois 
lotes, totalizando dez remessas 

já enviadas. A previsão é que 
mais dois lotes cheguem em ju-
nho, e os últimos dois, em julho. 

Até o momento, a Fiocruz 
já produziu e entregou ao PNI 
37,1 milhões de doses contra 
a covid-19. Além dessas, tam-
bém chegaram aos postos de 
vacinação 4 milhões de doses 
da vacina Oxford/AstraZene-
ca produzidas pelo Instituto 
Serum, da Índia.
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