
A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compa-
recimento do(a) colaborador(a) DANIELLE LUIZA DE OLIVEIRA 
CTPS:161236422 S/0030- 25/03/2010 à empresa no prazo de 48 horas 
para retomada de suas atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação 
das medidas disciplinares cabíveis. 

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário MARLON GABRIEL FERREIRA DOS 
SANTOS - 39367,  (CTPS 006187604/série 0040 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 25/05/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, 
alíneas “E” e “I” CLT.  Fica o funcionário  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 
02/06/2021  às 14:00 horas no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.
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Governo de Pernambuco pede
acompanhamento de feridos
 | HOMENS FORAM ATINGIDOS DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL EM MANIFESTAÇÕES

 � AGÊNCIA BRASIL

O governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara, 
determinou que a Se-

cretaria de Direitos Humanos 
do estado faça o acompanha-

mento da assistência de saúde 
que está sendo prestada a dois 
homens que foram feridos pela 
Polícia Militar, no sábado (29), 
durante protestos realizados 
contra o governo do presidente 
Jair Bolsonaro, em Recife. 

PROTESTOS

Segundo Câmara, o pro-
cesso de indenização das 
vítimas também será iniciado 
pela procuradoria do estado. 
Jonas Correia de França e 
Daniel Campelo da Silva foram 
atingidos nos olhos por tiros de 
bala de borracha disparados 
por policiais que faziam uma 
operação de dispersão do 
público. Eles estão internados 
no Hospital da Restauração, 

na capital.
No sábado, o comandante 

da operação foi afastado das 
funções, além dos policiais 
que jogaram spray de pimenta 
no rosto da vereadora Liana 
Cirne (PT), que também parti-
cipava do ato. A Corregedoria 
da Secretaria de Defesa Social 
já iniciou o procedimento de 
tomada de depoimentos dos 
envolvidos.

ANTÔNIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Presidente Jair Bolsonaro 
foi alvo de protestos no 
fim de semana
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