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--TAO' DEVE 
Governador Valadares, terça-feira, 19defevereiro de 2019 am1>1gu1ctactes, e a propna t<osa-e uma sonuag~m proiw11 

figuração desse labirinto. da alma humana, cornsuas·vai--'"'11.'·4 ______________________ _ 

Sem ele/ ela, esse sertão faces, a que não faltam contra ;:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::~ 

C-••iiu- 1 - 6911 ac moto dono 32711565 

seria tão grandioso? Mas di~ões e dúvidas, perplexidadei PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL 
até mesmo personagens e indagações. Leitores bfasilei RATIFICAÇÃO - IMP. ln•tituto Municipal de Previdência dos Servld0<es P0bllcos de 
secundários adquirem rele- ros e estrangeiros sentemiisso E Mantona. MG, rot,r,co o Processo Admmôstrotivo do Olgponsa de UcltaÇãO n>. 0212019 

- • visando a prestação dos servi90s de elaboração de Cálculo Aluarial, re!atónos e par~ voe presença. Corno esque- refletem sobre questoes exis- .,.,0, 0 elabotaçao do domonstrotlvo de resuttDdos da Avaliação Aluaria! do 2019. para 
cer Rosa'uarda que ensina tenciais metafísicas sociais atender as necessidades do IMP. Prestador dos serviços: v,tor Hugo Benevenuto 

" ' • • • ' ' ' Faria com o valOr. RS 2 450 00 {doi.s mil e qualrocentos e cinquénta reais}, sendo a 
ao narrador as pnrneiras políticas. Ao mesmo tempo, o dos~•• é custo do segulnt~ dotação: 04.009.0oo122.osoo1.3390~00 · Outros 
bandalheiras, e as cornple- romance remete ao atraso his-: N<Vlços de Terceiros. Pessoa Flslca. 

tas'?OalernãoErnfüoWusp, tórico, à extrema violência e à 

. be tira faz L • b 4' VARA CIVEL DA COMARCA DE GOVERNADOR VAI.ADARES/MG • JUIZO DE 
que diz a Riobaldo: "Senhor miséria do Brasil. É possível 1 

l atira rn, porque a com er uma ana ogia entre a ar- E TO DA •• VARA CIVEL · EDITAL. DE CITAÇÃO . PRAZO DE 30 OIAS - Dr. 

l espírito. Sempre o espúito bárie dos jagunços-matadores ~:. ~móblo Amariz de Sous.a .... Juiz da Direito da...4!,.V.ara_Clvel. desta oo.mart:A " ~ 

!J,, ' udÍ,11l:ll"-""~·r. - " "·· ~-. - ....,,,,.,.,,VIÇOS"68 Cava:-- -1, · ~-··-~ ':''º "º"'.""'"':""ª e eeoer: 
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o rmenlo de Veiculos Avlomotores. locallzado na Rua Profissional d1nãm1co, de boa comunicação oral e escrita 
M:nlc~lo ':, ~.::;,..ms!::.3

• ~~ro VIia Breias, CEP 35030.260 no atencioso, ágil, responsável e de bom relacionament~ 
lmpact0Ambien1a1 (EIA), res- ' não sendo dete<minado Estudo do interpessoal. 

Todas as nossas vagas são elegíveis para pessoas 
com deficiência ou reabilitadas pela Prevídêncía 
Social. 

IMPORTANTE: . 

Os interessados gentileza entregar o currículo na 
recepção da Unimed GV, Rua Dom Pedro 11, 435 • 
Centro • Unlmed até o dia 25/02 Segunda - feira . Economize até 9~ • Jt 

na conta de energia 'o!. fJ 
• F'inan. ciamonto Qm llté 24x- i 1~1j l t-a_m_e_n-to_s _______ ~- -=-=.,.....:---_-;;.;;::=--,rn-------
• Locação de Climatizêdo,es • Aalstênda f t 

T{lcnica para <five-rs..s maf'Cls )' r 
IMJ~;;:;-569 •climatec ~-~. ~--· www.minervino.com.br-

3276.2787 
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passado, ainda no Rio de Janeiro, o 
do Teatro Nacional também chocou o 

Alguns sobreviventes do incêndic 
Flamengo relataram que, minutos a 
fogo começar, houve uma explosã 
aparelho de ar-condicionado e o fog 
trou rapidamente. Isso ocorreu quar 
ainda revirava as cinzas do que sobro 
< tro Nacional, no incêndio que ocorre, 
de setembro de 2018 e destruiu quas 
dade do acetvo histórico e científico 

.,.... <!.o ao longo de duzentos anos, e que 

Na próxima quinta-feira (21) e, 
pagamento do abono salarial do PI~ 
dário 2018/2019, para os trabalhador 
cidos em março e abril Os valores va:i 

R$ 84 a RS 998, de acordo com a quar 
de dias trabalhados durante o ano bé!SI 
Titulares de conta individual na CAI! 
cadastro atualizado e movimenta:, 
conta, recebem o crédito automático, 
pado na terça-feira (19). 

O abono salarial fica dispon,iv, 
todos os beneficiários até 2l'j (!e,''' 
2019. Para os nascidos em J'1 · 
estão disponíveis RS 
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