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INS 
ESS 

s empresas que recolhem a éontribuição 
a COFINS no regime de incidência não 
i podem descontar créditos em relaç 
e selViços adquiridos como insumos, po 
,e determina a legislação tributária. Co, 
és da aplicação das mesmas alíquotas, sei 
lo o crédito de mencionadas contribu 
fins de redução do quantum mensal a re, , 'tff;n<umnétema 
:) .... , ' 

A JUSTIÇA, LULA É MAIS ( 
,UAL QUE OS OUTROS RÉUS e 

Além de incontáveis acusa
ies de corrupção e crimes afins, 
1mo lavagem de dinheiro e for
ação de quadrilha, o ex-presi-
mte e presidiário Lula impres- I 
ona pela incrivel capacidade de 
urar a fila" das cortes de Justi- ~ 
, no País. Ele sempre consegue ç 
ioridade de julgamento de suas s 
anobras sobre os 2.188 proces- d 
,s de natureza penal que trami- B 
m no Supremo Tribunal Federal 
TF), por exemplo. 
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DIRETOR RESPONSÁVEL: Rodrigo 
DIRETOR ADMINISTRATIVO: G, 

DI ER 
- ----------

NOVINHA ruivinha 
com tudo bem sala· 
dinho 99907 9809 zae 
V/T e compro móveis 
usados e outros 
98ll04·8152 , ____ _ 

EMPRE 
PRECISA de fanmacêu
tico e/ experiên em rar
mãcia 9881()_09ªL __ 

- -

MUDAN AS 

. DISTRITO • SÃO CRJs· 
___ INDUSTRIAL. __ 

CASINHAL, 
VOO/ ALUGO Areas e cz prox Av 
galpões no Dist lndus-- ªª8J?J§I~ 
triai F. 99121 0411 ___ 

--~~LVÉ-fl§I ___ ESPLANADA ___ 
OPORTU 

VENDO AP 3q na Rua Vendo lotesl 
Afonso Pena no Espia- promissor lo 
nada F:9~1210411 __ em Governa 

VD Ppletes de ma dei- MUDANÇAS Valada· 
,..,.,. ,, L'lu:ud:i.m6vais 

APTO 1st + 2qts gar 2' dares. CER 
onrlo, 350Mil 98873 ÔTIMO INVE: 

~xi"\, ...... ,."", 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL 
ÍRATIFICAÇÃO • IMP- lnttftuto Municipal de Prtvkt6nela dos Servidores PUbHcos 
dt Mantena. MG, ratifica o Proceno Admlnl1tradYO d• Dispensa de Ucltaçlío n.., 
010120,9 visando a romonufa1ura de cartuchos, para atende-r as ne-cestldades dol 
IM'P~ EmprHa fornecedora dos Hrviços: Jullo de Ctstro Guerra ME, com 0' 

l
v_ alor; R$ 5.$72,00 (cfoco mil qulnhtn1ot • setenta e dois rHis), sendo:, de~ 
i cutta da &egulnte dotaçao; 04009.000122.06001 .33903900 . Outros ServiQOs i:fft 
!_rooiros Eessoa Jurld1,~-

.... "~ 

Vendo apartamento na melhor 
região do bairro Vila Breias. 

Sem condomlnio, 
aproximadamente 150,00m', 

documentação 100%. 
n 

i,., ..•. ,.~r:,J•.!·' 33 3s71-e1a2 , , , 

.!.':à liJil\J'.(01! 

ALUGO - ESPLANADA 
Casa mobiliada na Rua Ribeiro Junqueira 

3 quartas, garagem um carro, etc. 
98454-9210 ou 3271-4740 . _/ 

PREFErTIJRAMUNICIPAL OE V1RGOLANDIA-MG, Aviso de Credenciamento, Pl n,0 :. 

01812019 - lnoxigibilidade n.-: 00612019 - Credenclamenlo n.., 001/2019, tiPo: Cna~ 
mento Pllbllco destinada ao Credenciamento de Laborató,los Para Prestação de 
Serviços de Exames Laboralorialt: de Anéllscs Ctlnícas pera a Secretaria Munacipal dO 
Saúde do Município de \11,golàndla. Entrega dos envek>pet: de habiUIDçào • Requert
monto dia 15/0712019, às 09h. O Edital completo émal k:itacaovlrgolandla@hotmall.com 

•• i ''f'b , e oCt '1"\J?.!Af~"e.fl k•~~~lf.G! de 'v1rgolànditl, no horário de 08 às 11h e 
-- .,.__,, _Or&fAIIQ M UM;:lpal 

~nformações na SEGURANÇA IMÓVEIS (33) 2101-50~0 

fl1.Jb/.!onsoPtfi.:i 2JU.::c, ~-~. www~tl\l'T'IIUqrcombl! 1 ~ 
GovV41&d~res IIG :~ J.._1"'".JI.. ~ _dlre.,~1u1if!d~n1mlctQv<om br ', Ll. .. .., ___ ,..--.,-----l--------;-, -----------_ ... _-_-_-_-

,1'1,( ~ 

' =--
. '' 
] 
I 
1 


