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SESSl 

1). Igreja Batista da Esplanada teve seu i 
cio no dia 17 de abril de 1954, quando 1 

grupo de 31 membros da Primeira Igreja Bal 
ta de Governador Valadares organizou-se 
igreja, passando a denominar-se Igreja !ti 

\ 

Central, com sede na rua São Paulo, 5 . 
€fe6mt'ê'lf g\B~&'titru\mahô'S'~OnT..,. __.u r 
combustíveis. cas: 

tefli 
SEGREDO SUSPEITO 

A Câmara não fornece a lista da 
mordomia voluntariamente. Dei
xou claro: quem quiser obtê-la 
deve recorrer à Lei de Acesso à 
Informação. 
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eSi 
sidi 
bon POR ISSO TANTO SEGREDO 

\ 1 - W&clo'i~o~fiH'.f~_M, t,11, 

\ FUNDADOR&5 

,l 

Anundo Vieira l e.múrlo Gomesda Silva I LN, 
OswaldoAl<ánw& I JodVellotoBrago I JoMAAti 
Jmuárlolloftonfarla I GeraldoVl.uulaCzu I l'al 

HOMEPAGE: www.drd.com.br I e-mail: d 

DIRETOR RESPONSÁVEL: Rodrigo; 
DIRETORADMIHISTRATIVO: ~ 
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HORÓSCOPO•• 
'r Áries 120103, 2010<1 

........................................... 
É um dia para sonhar e bus
car carinho de quem gosta de 
você! Emoções Instáveis no 
trabalho pedem agenda leve 
e adiamento de decisões 
importantes. Alma recolhida. 
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............. ~~.~.~~~~~'~'.> ............ ~ .~ãcJ_<z.~~.·~.~'... ~·~~~·;;~~~·~: 
~se sua intuição e int?li.gên- Hoje é um daqueles dias óti-· .A.~id~·~~Í~,;;;;·~~·~~ 
eia para esclarecer duvidas. mos para passar despercebi'- se 00 çã t d' 
S b

. 1 • t · tápod u ra onese 1ae 
ua usso a ,n enores e- do Longe das atenções vo•Ã .... · · 

1
. · , "" vo,.,., quer ser cuidado 

rosa hoJe, con Ie nela. Con- terá mais liberdade o ,·stra b.d 1 • · ria . · • rece I o pe os amigos 
versas impo ntes comam,- ções e humor instável são el · á gos ou parentes es, consegu,r abr 

· esperados. Torne tudo mais coração e alimentar sua 
leve para seu1ombros. Apelos amorosos. 

.,. ... _,,,, ... .__..,.,_,_ ............... .--,-, .. - ... .,._ ... ___ • ..,_ ···--·-· º"''"rt:1 n.uo '"'ª uni 11 Cêt:>ts ,::u:1n(01:i uu111u111 
no Profollura Munloi1,ol dt Novo Bt16m. no Av. CorlOI Mouln. n• 15º· Ctnlro Novo Governador Valadares-MG filho de FRANCISCO RIB = ,;."c~t•onnOQOO• no Tet <33> ~ 41-eooi. -Angólk:O RomuoldO Ro .. • Proal- RO DOS SANTOS e LU [ZAAMÂNCIO ROSA; e ALE 

SANDRA MIRANDA SILVA, divorciada, maior, do 1 

natural de Vitória-ES, residência Rua Viela Um, 
PUBUCAÇAONAIMPBENSAOflÇIAL [~asa, Santos Dumont 11, Governador Valad?res-~ 

RATIFICAÇÃO · IMP -lnslilulo Municipal de Previdência dos Servidores filha de JOSÉ DA SILVA NETTO e VERA LUCIAI 
Públicos de Mantena -MG. ratil\ca o Processo Administrativo de 0184)<1nsa de MIRANDA SILVA' 
Licitação nº. 00512019 para o fornecimento de material do consumo. pera ' 
atender as necessidades do mesmo. Empresa fornecedora dos produtos; 
COMERCIAL 1&0 BRAGANÇA LTOA. com o volorde: R$ 3.219.60 (três mil 025218 • GUILHERME CABRAL COSTA RIBEIRO, 1 
duzentos e dezenove reais• sessenta centavos). sendo• despesa é ""stª e iro maior médico natural de Governador Valada! 
daseguintedotaçno: D4.009.000122.06001 .33903000(F16)- Materlal de MG' .dê' · R 'Ed d C I p · 371/9 
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umo. ------ ---------' , res1 nc1a ua uar o ar os ereira, 
Esolanada, Governador Valadares-MG, filho de OSC 
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- - -· ··-- ,... r- ,... __ ,.. • ,.._n c 
nt~aentes apresentaram os documentos exiE 

~elo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro. Se alg 
,ouber de algum 1mped1mento, que os impeçam d 
::asarem, que o faça na forma da Lei: ~ 

3ovemador Valadares-MG, 12/04/2019 1'~~ 
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