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Toffoli defende 
retomada de 
caminho do 

desenvolvimento 
e equibôrio fiscal 

P5!:f'_CAIO RIN~.~ BÂR&ARA ~~~-~J9 
~t'\ncla Eocad? 

São Paulo - Em discurso no Congresso Nacional, em 
Brasília, durante solenidade de abertura do ano legis
lativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, destacou um processo de transição na 
administração pública iniciado, segundo ele, após as 
eleições de 2018. "O Brasil tem caminhado na direção 
da institucionalidade substituir a pessoalidade". 
comentou. 

O magistrado defendeu reformas estruturais para a 
retomada do crescimento econômico. "É necessário 
que o Pais retome caminho do desenvolvimento e o 
equilíbrio fiscal. volte a crescer, gere empregos e reco
bre a confiança de investidores e empreendedores•, 
disse, citando também o combate à corrupção e à cri
minalidade. 
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Governador Valadares, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019 

CASA 3qts si cz ar 
serv banheiro gara
gem 145mll 98807 

8315 -----------
---- UNIVALE ___ _ 

V Lote 300m2 parce
lado 150meses99989 
9397 e 14193 __ __ _ 

_ UNIVERSITÁRIO _ 

LOTEAMENTO UNI· 
VALE-OPORT. Vendo 
Lotes apartir de 
300m2 Parcelamen
to: em até 150 parce
las iniciais a partir de 
R$ 900,00 Valor a par
tir de R$ 150.000,00 
Telefone: 988502916 
Diego· CRECI-MG: 
36732 

__ __ VlLARJCA ___ _ 

v 280.000 casa 1st 2q 
gar 3 carros 9 9989 
9391 e 14193 

EÍ L S ---------------
___ CHEVROLET __ _ 

ONIX L T 9000km top 
17117 Originais T: 
98876 5252 / 9997 t 

0166 -----------
OPORT "-10 2015 
compl 4x4 3084 6187 _ 

___ ___ FIAT _____ _ 

NOVISSIMA Strada 
2015 comy) 30846187 

LINDO Plinto 14 3271 
1565 

_____ FORD ____ _ 

RARISSIMO Mondeo 
04aut_32711565 __ _ 

__ IMPORTADOS __ 

OUSTER 1.612/13 e/ 
80 mie KM 99924 6911 

Zai, - ---------· 
MUITO nova ASX 14 
aul 4x4 3084 6187 __ 

_ _ VOLKSWAGEN __ 

U DONO Fox 2013 
compl 3084 6187 

CI.ASSIFICAOOS ~ --~ ___ (l(j,f,,. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO, A~lso de licitação . Preglo Pre
sencial para Fteçi.stro de Preço n• 04/2019, do tipo menor pr&QO lote 0nlco, objeto: 
Reg1.alro de preÇO$ para Mura e eventual contrataçffo de empresa e.speclallzada na 
prestação de serviço de au•lllo funeral, paro atendimento a poputaçlo carente do 
Munictplo de Mathiat LObato. Abertura prevista para 18/02/2019. Horãrio 08h:OOmln, 
à Praça Arthur Bernardes, 30. centro. Maiores lnform&ÇÕeS pelo Tel.(33)3284-1488. 
Valdir Batista Gonçalves • Prefeito Munlclpel. 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OflCIAL 
RATIFICAÇÃO · IMP · Instituto Municipal de Previdência dos ServidoréS POblk:os de 
Mantana - MG, ratifica o Prousso Administ,ativo de Oispenaa de Llc.lteção nº. 
01/2019 para a locação de um lmOvel para funcionamento do IMP. Instituto de Provi• 
dência da cidade de Mantena. Locadora: Edlnéla Xavier Pereira no valor: RS 
12.577,44 (doze mil qu!nhontos e setenta e .sete reels e quarenta• quatro centavos). 
Petlodo de V,gência: até 31112/2019. 

DIIDI trArÃt"I NA IMOO~N~6 ns:,r:141 

por EDUARDO UMA; 
eduardollma drd:@pmall.cx,m 

,Moradores e passageiros que uti
am o transporte público no bairro 
dade Jardim, em Governador Vala
es, reclamam dó excesso de velo

dade dos ônibus das linhas 03A e 
C. Diversas denúncias apontam 
e os motoristas não estão r~spei
ndo o limite de velocidade permi
a nas vias locais, de 4Qkm/h. pre
to pelo Código de Trânsito Brasi
ro (CTB). 
De acordo com Maria Eugênia, 
radora da rua Seis, várias pessoas 
entaram ligar para a Empresa Va~,:,__Ci.. 
ense de Transporte para den ."'/ 

• • <.li r os motonstas, mas nrngu 
ndeu. • A velocidade é tão gran, 
e os passageiros precisam toma: 

)i.!ia.d.o para não cair dentro dos 


