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VEREADOR QUER MELHORIA
NAS CICLOVIAS DE ARACAJU

Divulgação

“Há na cidade um grande movimento pela saúde, seja com  a caminhada, com a atividade física nos parques, e percebemos um movimento importante nesse sentido que são os grupos de
pedal por toda cidade. No Augusto Franco nós temos dois, que é o  Pedal do AF e os Amigos de Bike, além dos trabalhadores que utilizam diariamente a bicicleta como meio de
transporte”, foi  o que disse o vereador Max Prejuízo. (Página 2)

Parlamentar preocupado com as ciclovias que hoje são bem usadas pela população

População volta
a reivindicar
segurança no

Augusto Franco
Moradores do Conjunto Augusto Franco, na zona sul da

capital sergipana pedem mais segurança no bairro. A violên-
cia acampa em todo o Estado de Sergipe e, no AF não é
diferente. Além disso, os residentes pedem reforma nas
praças, onde em algumas, o mato toma conta e a população
fica vulnerável a doenças nocivas. O vereador Max Prejuizo
já pediu ao Secretário Estadual de Segurança Pública, a
Guarda Municipal e até fez reuniões com moradores para
encontrar uma solução para amenizar a situação dos   mora-
dores. Mesmo assim, a violência continua. (Página 3)
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Vereador quer melhorias e
a interligação das ciclovias
“Há na cidade um

grande movimento
pela saúde, seja com

a caminhada, com a atividade
física nos parques, e perce-
bemos um movimento impor-
tante nesse sentido que são
os grupos de pedal por toda
cidade. No Augusto Franco
nós temos dois, que é o
Pedal do AF e os Amigos de
Bike, além dos trabalhadores
que utilizam diariamente a
bicicleta como meio de trans-
porte. É nesse sentido que
entendo ser preciso um olhar
diferenciado da prefeitura de
Aracaju para os ciclistas”,
disse o vereador Max Prejuí-
zo (PSB), ao falar na tribuna
da Câmara Municipal de
Aracaju (CMA), durante o
grande expediente.

O parlamentar reivindica
que a prefeitura, através da
Empresa Municipal de Obras
e Urbanização (Emurb), re-
alize uma operação constante
nas ciclovias, assim como
existe a operação taba bura-
cos na cidade. “As ciclovias
são essenciais para a    mo-
bilidade urbana da cidade,
mas elas precisam ter
condições de uso. A Emurb
precisa fazer uma operação
ciclovia, pois sem reparos e
manutenções periódicas os
buracos e desníveis podem
causar graves acidentes. Um
ciclista que tenta desviar de
um buraco desses da via, ou
que cai por conta dele, pode
cair na pista e ser atropelado
por um carro, pode bater com

Vereador Max Prejuizo preocupado com pedestre

a cabeça no meio fio, enfim,
é uma situação grave e que
pode ser evitada”, defendeu
Max.

Outra cobrança do par-
lamentar é quanto à falta de
interligação das ciclovias, o
que desestimula o uso da bici-
cleta e torna o seu uso peri-
goso. “É difícil para quem sai
do Augusto Franco, por
exemplo, pegar a ciclovia da
Avenida Beira Mar. O trân-
sito é intenso, ainda não há
uma consciência de que a
bicicleta tem o seu espaço nas
vias, e isso tem ocasionado
acidentes, inclusive com
mortes. Então é importante,
a exemplo do que já vem
acontecendo em São Paulo,
se estudar de fato, a possi-
bilidade de interligação das
ciclovias, com a construção
de outras, ou que se estude
uma solução, como as ciclo-
faixas, que já são uma     re-
alidade no país, ou encontre
outra alternativa, mas algo
precisa ser feito”, disse o
vereador.

Max encerrou seu pronun-
ciamento cobrando ao
governo municipal que estude
possibilidades para fomentar
o uso da bicicleta como meio
de transporte cotidiano, in-
centivando uma mobilidade
sustentável e segura de loco-
moção. A bicicleta contribui
para a redução de carbono,
e favorece a intermobilidade
entre o transporte público,
bicicleta e pedestres. Max deseja que ciclovia como esta deve ser ampliada

Divulgação

Dólar fecha em queda pela primeira vez em três dias
Em um dia marcado por

forte volatilidade, a moeda
norte-americana fechou em
queda depois de bater em R$
3,65. O dólar comercial
encerrou esta quarta-feira,26,
vendido a R$ 3,601, com
queda de R$ 0,007 (-
0,19%). Ontem,25, a
cotação tinha encerrado no
maior valor em 12 anos em
meio a turbulências na
economia chinesa.

No início do dia, a moeda

americana operou em queda.
Por volta das 9h20, a cotação
chegou a ficar em R$ 3,59.
Nas horas seguintes, no
entanto, o dólar subiu até
atingir R$ 3,653 na máxima
do dia, por volta das 11h20.
Depois das 15h, a cotação
desacelerou, até encerrar
próxima da estabilidade.

As bolsas nos Estados
Unidos e na América Latina
fecharam em alta nesta
quarta-feira,26. A Bolsa de

Xangai caiu 1,5%, apesar de
o governo chinês ter cortado
os juros da segunda maior
economia do planeta.

As principais bolsas da
Europa fecharam em queda,
mas o índice Dow Jones, da
Bolsa de Nova York, subiu
3,95%, a maior alta em
quatro anos, impulsionando a
Bolsa de Valores de São
Paulo, que subiu 3,35% na
maior valorização diária do
ano.

A expectativa de que a
instabilidade na China faça o
banco central norte-
americano adiar o aumento
dos juros nos Estados Unidos
animou os investidores
internacionais. Juros mais
baixos nos países
desenvolvidos desestimulam a
fuga de capitais de países
emergentes, como o Brasil,
para economias avançadas.

Custo da construção sobe 7,12% em um ano
O Índice Nacional de Cus-

to da Construção do Merca-
do (INCC-M) subiu de
0,66%, em julho, para 0,80%,
em agosto. Desde janeiro, o
INCC-M acumula alta de
6,15% e, em 12 meses,
7,12%, informou o Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre)
da Fundação Getulio Vargas
(FGV).

Em agosto, os preços de
materiais, equipamentos e
serviços subiram 0,27%. Em
julho, a variação foi 0,17%.
De janeiro a agosto, esse
índice teve alta de 4,42% e,

em 12 meses, 5,93%.
O que mais pesou em ag-

osto foi o grupo de materiais
para acabamento, que pas-
sou de 0,45% para 0,67%.
No que se refere apenas à
contratação de serviços, a
taxa subiu de 0,23% para
0,58%.

Em relação à mão de obra,
o índice aumentou de 1,1%
para 1,27%, puxado pelos
reajustes salariais no Distrito
Federal e em Porto Alegre.
No ano, esse componente de
despesa teve elevação de
7,7% e, em 12 meses, de

8,2%.
A pesquisa foi feita em sete

capitais. Quatro cidades
apresentaram aumentos do
INCC-M: Brasília (de
0,92% para 3,04%); Belo
Horizonte (de -0,1% para
0,24%); Rio de Janeiro (de -
0,09% para 0,23%) e Porto

Alegre (de 0,76% para
3,43%). Em Salvador, a taxa
caiu de 0,18% para -0,08%
e, em São Paulo, o ritmo de
correção diminuiu de 1,12%
para 0,14%. E, na capital
pernambucana, Recife, os
custos ficaram estáveis em
0,02%.

CONTABILIZANDO
FATOS

JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA

FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE
EMPREGADOS - PROCEDIMENTOS

DA INSPEÇÃO DO TRABALHO  COM VISTAS À
REDUÇÃO DA INFORMALIDADE

Foi publicada no DOU de 24/04/2015 a Instrução Norma-
tiva SIT nº 119, de 23/04/2015, da Secretaria de Inspeção
do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, alteran-
do a Instrução Normativa MTE/SIT nº 107/2014, que dis-
põe dos procedimentos da Inspeção do Trabalho na fiscal-
ização do registro de empregados.

O objetivo da mudança no procedimento da fiscal-
ização é evitar fraudes quanto ao sistema do seguro-desem-
prego e punir de forma mais rápida o empregador que ad-
mite empregado sem registro.

Com as alterações, o Auditor Fiscal do Trabalho
(AFT), na fiscalização do atributo Registro de Empregados,
deve:

I - lavrar auto de infração capitulado
no art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), quando constatar a admissão de empregado sem o
respectivo registro;

II - notificar o empregador para com-
provar a formalização dos vínculos de emprego sem regis-
tros constatados, informando-o de que o descumprimento
constituirá infração ao art. 24 da Lei nº 7.998/1990, combi-
nado com o art. 6º, inciso II, da Portaria MTE nº 1.129/
2014, e o sujeitará a autuação, a reiterada ação fiscal, sem
prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis;

III - lavrar auto de infração capitulado
no art. 24 da Lei nº 7.998/1990, combinado com o art. 6º,
inciso II, da Portaria MTE nº 1.129/2014, quando constatar
o descumprimento da notificação a que se refere o disposto
anteriormente.

Caso o empregador se recuse a receber a notifi-
cação, o AFT deverá entregá-la à unidade local de multas e
recursos, que a enviará, por via postal, com aviso de recebi-
mento.

A comprovação da formalização dos vínculos de
emprego irregulares deverá, a critério do AFT, ser feita por
meio de consulta eletrônica ou de forma presencial e será
consignada, no auto de infração, quando da sua confirmação.

Os processos de autos de infração objeto deste co-
mentário, terão prioridade de tramitação em todas as in-
stâncias administrativas e, para tanto, serão identificados
por meio de capas diferenciadas e/ou de sinalização especí-
fica.

A Instrução Normativa SIT nº 119/2015 sob comen-
to, altera o formulário “Notificação para Comprovação de
Registro de Empregado (NCRE)”, de que trata o anexo da
Instrução Normativa MTE/SIT nº 107/2014.

Neste formulário passará a constar que o empre-
gador que omitir, de forma reiterada, em folha de pagamen-
to ou em documento de informações previsto pela legis-
lação previdenciária, trabalhista ou tributária, o segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço, estará sujeita à exclusão de ofício do
Simples Nacional (Art. 29, inciso XII, da Lei Complementar
nº 123/2006).

SEGURADOS PODEM SE FILIAR
À PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGANDO 5% DO

SALÁRIO MÍNIMO
A inscrição na Previdência Social permite ao tra-

balhador e a sua família o acesso a vários benefícios.
Os empreendedores individuais e as donas de casa

de baixa renda podem se filiar à Previdência Social pagan-
do por mês uma alíquota reduzida de 5% do salário mínimo,
o que corresponde ao valor de R$ 39,40.

A dona de casa que não possui renda e realiza o
trabalho na própria residência pode se inscrever na Prev-
idência Social como segurado facultativo de baixa renda.
Para isso, a família da segurada não pode ter uma renda
superior a dois salários mínimos, o que corresponde, atual-
mente, a R$ 1.576,00, além disso, a dona de casa precisa
estar inscrita no CadÚnico, o cadastro para programas so-
ciais do Governo Federal. A modalidade de inscrição tam-
bém permite aos homens que preencham os mesmos requi-
sitos se inscrever na Previdência como facultativo de baixa
renda.

Após realizar a sua inscrição, o segurado facultati-
vo de baixa renda deve fazer o recolhimento da sua contri-
buição até o dia 15 de cada mês, exceto quando a data cai
em finais de semana ou feriado, sendo transferida para o
dia útil seguinte. A Guia para o cidadão realizar o pagamen-
to da contribuição para o INSS pode ser adquirida em livrarias
e papelarias, ou também pode ser emitida pela internet, no
site www.previdencia.gov.br.

De acordo com dados da Secretaria de Políticas da
Previdência Social, até março, o total acumulado de segura-
dos facultativos de baixa renda inscritos na Previdência Social
era de 405.091. O maior número de cadastros encontra-se
na região Sudeste com 162.268 inscrições e o menor núme-
ro de inscrições está na região Norte com 8.700 adesões.

O empreendedor individual é outra categoria de
segurado que possui alíquota reduzida de contribuição. É
considerado empreendedor individual o trabalhador por conta
própria que possui faturamento bruto, por ano, de até R$ 60
mil. Esses trabalhadores recolhem, mensalmente, R$ 39,40
para a Previdência Social mais R$ 5,00 para aqueles que
atuam como prestadores de serviço, ou R$ 1,00 para os que
atuam no comércio e indústria. O recolhimento da contri-
buição deve ser realizado até o dia 20 de cada mês, exceto
quando a data cai em sábados, domingos e feriados. Nestes
casos, a contribuição é transferida para o próximo dia útil.

BENEFÍCIOS
Tanto a dona de casa de baixa renda quanto o em-

preendedor individual tem direito aos seguintes benefícios
da Previdência Social:

- aposentadoria por idade;
- aposentadoria por invalidez;
- auxílio-doença;
- salário-maternidade;
- pensão por morte; e
- auxílio-reclusão.
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CLASSIFICADOS AQUI

Informações para a Coluna,
gazetahoje@hotmail.com

Vende-se Apartamento 3
quartos na Avenida Canal 5,
próximo a Delegacia. Fones:

(75) 9985-0085- (79) 9936-9525 –
(79) 8814-6244

 

Aceitamos encomendas de
tapioca, caruru, bobô, tortas etc.
para eventos.
Preço a combinar.
8855.6468 falar com Tânia

Vende se uma casa na Rua
Valdomiro Teixeira da Silva  nº
16  bairro DER Próximo ao
Banese da Rua Alagoas. Valor a
combinar. Contratos: 9821-
7387/ 8855-6468 - Tânia

LIGUE: 3214-5421

Troco um Ecosporte, ano 2011,
completão, Preto,  por um
Crossfox ano 2013, Contato pelo
telefone 9932-1656.

Aluga-se Quitinetes, aqui
mesmo no Augusto Franco, Tel.
9960-3009

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Moradores pedem segurança no bairro
DivulgaçãoMoradores do

Conjunto Au
gusto Franco, na

zona sul da capital sergipana
pedem mais segurança no
bairro. A violência acampa
em todo o Estado de Sergipe
e, no AF não é diferente.
Além disso, os residentes
pedem reforma nas praças,
onde em algumas, o mato
toma conta e a população fica
vulnerável a doenças nocivas.
O vereador Max Prejuizo já
pediu ao Secretário Estadual
de   Segurança Pública, a
Guarda Municipal e até fez
reuniões com moradores e a
Guarda Municipal  para en-

contrar uma solução para
amenizar a situação dos
moradores. Mesmo assim,

a violência continua.
O maior complexo residen-

cial de Sergipe, como em
outras localidades deste Es-
tado, vive momentos difíceis
quando se fala em violência.
A imprensa está divulgando
todos os dias e os governantes
não têm solução para o
problema, que já se tornou
complexo em Sergipe.

Opiniões - Fabiano
Oliveira disse que, “antiga-
mente eu saia com os amigos
a pé pelo Augusto Franco

Moradores do Augusto Franco pede segurança ao Governo

tranquilo. Hoje, de moto ou
de carro faz medo.  Depois
desse acesso da ponte o
índice de assaltos       aumen-
taram mais que acidentes de
moto —” mesmo assim não
adianta nem falar porque é
disso pra pior”

Já Talita Santos falou que
a segurança e os buracos
toma conta do bairro. “Moro
na Avenida Maria Pastora no
Condomínio Morada dos
Farois e simplesmente há 3
mini crateras em frente ao
condomínio. Tá infernal e o

buraco cresce. E não se toma
providências quanto a isso,
eu como moradora já
reclamei e nada de se   re-
solver. Acho que se     re-
solverá quando um morador
não puder nem sair de casa
de carro devido ao buraco na
saída do condomínio. Uma
vergonha.”

CIDADE
A cada dia que passa o Conjunto Residencial Augusto Fran-

co dá um aspecto de cidade. Prova disso é que a invasão
imobiliária avança a todo custo e agora, as operadoras de
telefonia começam a se instalar no bairro. Moradores já
querem que a Prefeitura de Aracaju comece a tratar o bair-
ro como prioridade da sua administração.

SUPERMERCADO
Segundo informações não oficiais, tem um empresário no

ramo de mercado que pretende colora um hipermercado no
Augusto Franco. Segundo ainda às informações, houve uma
sondagem por parte desse empresário, que tem outros em-
preendimentos nos grandes centros e a constatação foi a de
que o bairro tem condições de receber o mercado.

COMERCIANTES
Muitos comerciantes que têm estabelecimentos no centro

de Aracaju estão vindo para o Augusto Franco colocar
filiais, depois de sondarem o mercado. São donos de lojas de
confecção, celulares, cama, mesa e banho. Sem contar com
o grande comércio de lojas que vendem de tudo. Os próprios
gerentes destes estabelecimentos dizem que o comércio é
bom.

MERCADO SETORIAL
Comerciantes do Mercado Setorial do Augusto Franco

estão satisfeitos com as vendas, que antes eram ruins. Dizem
que a demanda aumentou e por isso conseguem vender seus
produtos. Os vendedores do mercado dizem que o mercado
passou a vender também para as pessoas de outros bairros
e por isso as vendas aumentaram consideravelmente.

VIOLÊNCIA
Moradores do Conjunto continuam reclamando da violên-

cia que acampa no bairro. A onda de assalto está aconte-
cendo em todo o Estado de Sergipe. Os bandidos realmente
tomam conta da cidade. No Augusto Franco, a policia tem
atuado com rigor. Por sua vez, a Guarda Municipal faz a
ronda. Mesmo assim, os residentes ainda reclamam da ban-
didagem. Falta um plano de ação por parte do Governo do
Estado para coibir a ação dos marginais que estão deixando
a população sem sossego.

SHOPPING
Os rumores voltam a aparecer sobre a construção de um

Shopping no Augusto Franco. Segundo se comenta, aquela
área da Toca da Raposa, por onde passa a pista nova que dá
acesso ao Conjunto Inácio Barbosa, será construído ali mais
um shopping em Aracaju.

PROBLEMAS
A informação chega a esta coluna dando conta de que um

grande empresário sergipano é quem está a frente do proje-
to. Só que ele está se esbarrando na liberação da área por
parte da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, visto que a
área é de mangue e, por isso, deve-se respeitar a natureza e
não violar sua lei. Porém, a expectativa deste empresário é
conseguir convencer as autoridades competentes para
realizar o seu projeto. Um dos argumentos é que ali vai ger-
ar emprego e renda para a população.

PRECISA
Praticamente no Conjunto Augusto Franco só tem uma

agência bancária, que é o Banco do Estado de Sergipe. O
Banco do Brasil, que estava instalado no bairro saiu e ficou
fora da localidade. Os moradores reivindicam mais uma agên-
cia do Banese, ou pelo menos cashs, uma agência do Banco
do Brasil e uma da Caixa Econômica. Para isso, o povo tem
que se organizar e levar um abaixo assinado para gerentes
destes estabelecimentos bancários.

NÃO EXISTE
A coluna recebeu uma informação, dando conta de que

não existe associação no Conjunto Augusto Franco. Segun-
do a nota, uma associação ajudaria a resolver os problemas
do bairro, fazendo as reivindicações da população. Se existe
realmente uma associação, a coluna está à disposição para
os esclarecimentos devido e o que ela está fazendo em prol
da população do bairro.

COMERCIANTES
Tem um empresário no Augusto Franco que quer criar uma

Associação dos Empresários do bairro. Uma boa idéia. No
AF já existiu uma associação. Resta agora a ressurreição
da entidade. Só assim os comerciantes têm força para pedir
mais segurança para suas lojas. A coluna apoia a idéia.

Deso cobra taxa de esgoto
Moradores do Conjunto Residencial Augusto Franco, na

zona sul da capital sergipana, receberam este mês na sua
conta de água a cobrança da taxa de esgoto. Foram pegos de
surpresa e a reclamação foi geral.  Em algumas etapas do
conjunto este serviço já vinha sendo cobrado pela Deso, em
outros não, agora, todos os moradores do habitacional estão
pagando.

Há uma questão levantada pelos moradores; se é legal ou
não esta cobrança. De acordo com as normas da empresa, o
serviço de esgoto sim, tem respaldo na Lei e deve ser cobra-
do. Tanto é que em outros bairros os residentes pagam.

Segundo informações , o serviço de esgoto do conjunto está
totalmente pronto. Por conta disso é que está sendo cobrado.
Algumas residências e quem sabe todas, têm sua força par-
ticular, ou seja, cada residência cavou um buraco e construiu
um local para os dejetos. Diante disso, tem morador que não
aceita pagar a taxa de esgoto.

A informação é que a Deso fez o serviço de esgoto e as
pessoas podem ligar a sua foça na rede de esgoto e não mais
precisar de estar limpando a força quando encher. Essa é a
vantagem que alguns moradores alegam para justificar o pa-
gamento.

Dentro das condições dos esgotos, segundo os moradores,
principalmente os que moram da quinta etapa para lá, ainda
falta o serviço de esgoto da Deso, ou seja, tem casa que o
esgoto ainda não foi ligado.

Seria melhor que a Deso, enviasse para casa residência,
juntamente com a conta da água e a cobrança do esgoto, que
esclarece ponto por ponto sobre a função do esgoto e se os
moradores podem ligar a sua força ao esgoto geral.

Vendas de livros apresentam resultado negativo
Pela primeira vez este ano,

as vendas de livros no varejo
em todo o país apresentou
resultado negativo, contrari-
ando a tendência que vinha
sendo observada desde jan-
eiro. Entre os dias 13 de jul-
ho e 9 de agosto, o setor
livreiro registrou variação neg-
ativa tanto em volume (-
5,5%) quanto em faturamen-
to (-3,1%), em comparação
com o mesmo período do
ano passado. As vendas no
período atingiram um mon-
tante de R$ 100,4 milhões.

Os dados constam do 6º
Painel das Vendas de Livros
do Brasil, divulgado nesta
quinta-feira,27, pelo Sindica-
to Nacional dos Editores de
Livros e pelo Instituto de Pes-
quisas Nielsen. Os números
têm como base o resultado do
BookScan Brasil, sistema de
monitoramento que apura as
vendas de livros nas princi-
pais livrarias e também em
supermercados.

Apesar do resultado nega-
tivo dessa última pesquisa, as
vendas de livros registram
crescimento de 6,61% em

População perde a vontade de ler livros no Brasil

volume e de 6,05% em
faturamento, no acumulado
do ano, em comparação com
o mesmo período de 2014.
O crescimento, no entanto,
ficou abaixo da inflação do
período, que é de 9,5%.

De acordo com o sindica-
to, para esse segundo cálcu-
lo são analisados fatores
como número de exemplares
vendidos, preço e desconto
médio oferecidos pelos
livreiros. Realizado pela en-

tidade em parceria com o In-
stituto Nielsen, que atua em
mais de 100 países, o Painel
das Vendas de Livros tem
como objetivo dar mais
transparência à indústria edi-
torial brasileira.

MPF processa o prefeito de Telha por improbidade
O Ministério Público Fed-

eral em Sergipe (MPF/SE)
ajuizou ação de improbidade
administrativa contra o
prefeito do município de Tel-
ha (SE), Domingos dos San-
tos Neto. Ele é acusado de
beneficiar pessoas próximas,
no Programa Minha Casa,
Minha Vida, em detrimento
das que já estavam previa-
mente cadastradas e aprova-
das. A ação foi protocolada
no final de julho de 2015.

Se condenado, o prefeito
pode perder a função públi-
ca, ter os direitos políticos

suspensos, ser obrigado a
pagamento de multa e a res-
sarcir integralmente o dano
ao erário. O processo trami-
ta na 9ª Vara Federal de Pro-
priá/SE.

Entenda o caso
Em 2014, o MPF instaur-

ou inquérito para apurar
denúncias recebidas por mu-
nícipes de Telha. Eles relat-
aram que em 2012 tiveram os
cadastros aprovados no Pro-
grama Minha Casa, Minha
Vida e aguardavam o recebi-
mento das casas que estavam
em construção. No entanto,

em 2013, o atual prefeito da
cidade entregou as unidades
habitacionais a outras pes-
soas não cadastradas no Pro-
grama, por ele indicadas.

Inquirido pelo MPF, o
prefeito respondeu que, ao
assumir o cargo, não sabia
quem seriam os beneficiários
das casas. Disse também que
solicitou à área social da
prefeitura a elaboração de
cadastro único, com relação
de pessoas que atendessem
aos critérios do Programa
Minha Casa Minha Vida. No

entanto, até o julho deste ano,
o gestor não apresentou o
estudo ao MPF.

Por outro lado, as pessoas
prejudicadas conseguiram
comprovar, por meio de doc-
umentos, que o prefeito tinha
ciência de quem deveria ser
beneficiado no Programa.
Dessa forma, o MPF tentou
resolver a questão diversas
vezes, de forma extrajudicial.
O prefeito teve várias opor-
tunidades de apresentar de-
fesa, mas não o fez satisfato-
riamente. Número para
acompanhamento processu-
al: 0800116-
68.2015.4.05.8504.
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Izabela, Francielle, Andreia, Júlia, Julio Modesto, Josevaldo, Michael e Nadja

Joel, Zulmira, Josevaldo, Francielle, Adreia, Michael

Francielle Mota

Josevaldo, Franielle e Andreia

Jozi, Clecia, Jose Silva, Michael,
Andreia, Francielle, Josevaldo, Pastor
JL Beckman, Talita, Anry, Erika e o
amiguinho.

Michael, Andreia,
Francielle, Josevaldo,
Kelly e seu esposo Jorge
Henrique com seus dois
filhos

Kleber, Jorge Henrique, Francielle, Josevaldo

O 11 de julho de 2015 foi especial para a família
Mota que comemorou os 10 anos de vida da
caçula FRANCIELLE MOTA. O evento

aconteceu no SWEET PLAY do Shopping Jardins. O tema
da festa foi a PRINCESA FROZEN. No espaço, estiveram
presentes seus pais: Josevaldo Mota; Andréa Mota; o
irmão Michael Josevaldo; os avós maternos Joel Viana e
Zulmira Viana; as tias Joana Mota, Andressa e Daiane; os
tios Jackson Mota e Joselito Mota; as primas Julyanne,
Veronica, Vitória e Jaqueline; os primos Filipe, Gilanilson
Jr, Jose Neto; além dos colegas do Colégio Amadeus;
professoras e outros convidados que foram desejar paz,
saúde e muitos longos anos de vida à aniversariante,
como também deliciar os gostosos doces e salgados que
foram servidos durante as 4 horas de muita agitação que
começo às 18h e só terminou às 21h

Francielle comemorando aniversário entre família e amigos
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