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Boa noite

oPa Luciano. aqui quem fala é o Tbiago
equino da &abadara

Bom dia Lutemo. tudo bem7aincla estou eu João Pessoa e volto no inicio da
próxima semana. caso queira podemos
ater sua pesquisa ema semana na
minha assinem nus osso quem pode
espetar ma, ielomo e realizaremos na
Próxima semana o que prefere?

Boa noite Luciano. tente falar com st
hoje Mb mastigue Tudo bem?
Tudo bem
ovo
Esiou bem também. !dimanas agora Pra
João Panela a trabalho

Espero seu retorno
ótimo. entro esta contato assim que
chagar era Aracaju ,;

E quando começa a pesquisa

e

Tem como melar ela na Outra semana
Inicio de setembro ou Invés da pradmas

15652781877.2LQUESTI

Boa tarde badano. al esti o
questionado para ser aprovado. sugeri
urna datas» cabeçalho, veta se 4S isso
0 Que precisam>

Caso predize Por Porem+ Semana ml
abono a equipe e a gera maliza

Olmo

Mas eu govana de ecompanbar

Então começarernos a pesquisa da 2B,
qualquer Informação que queira colocar
no questionário pode avisar abtaço

Boa tarde Luciana, cheguei ES pela
manhã em armam vou abalizar o
plano da amostra que temos pra Iniciar
a sua pesquisa quizila Calcas que acha?

Quando quiser

Oh
Certo Então, entrego a pesquisa na
mons terça rega e o resultado Iá na
terminar o trabalha
pagamento será ferio no
de campo. o
aio da
m

Pode lazer
a
A
l eLm"Tder4,7
Então te ótimo

Cabixi correia

Tranquilo -

Oh

Certa vau corrigir
`. 20

els a

n a
e
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ar Luciana Morte A

.ffr U

&Imo, abaria leira a gente Recta .,

ciro Some A

ei•

Boa tre 4 iss elL -iq-oi ar esse
questionário nos tablas e lassaremos a
Pesquisa amanhã lego cedo, oks
Pov ume.
Ele fica mas próximo de qual desses*

99,

Monte santo e lagoa da esPola
Depois de lagoa da espora

ei QUESTIONÁRIO

Calo
Vou colocar

Som dia Luciano. segue o Questionado
pra aprovação,
Concerte o nome Gilvm pra
gessos, correia

O questionário ga posso baixar,

traSerrederteliiv

Pode sim
Bom Na Luciano, tesminemas a
pesquisa oMern, fornos de Van com
uma equipe ensebada tarou esperando
0 resultado pra te passar

Ou

e,

Valeu
I S67604.408S8142ZUESTI

Eu pensei Que ars estavam por aqui sue
catava precisando de alguma coisa
Slre miamos atolando uma meada°.
gra que aprendi em São Pargo, que esti'
nos passeada-IP) realizar a pesquise

Bom dia Lucianajá estamos no

o
05á

Eu 21::rnrrrLÁssando

,

Bom

suctann Mear.

ano Monte A

„fr. Lycian:,lucro

Mande o numero de uma conta pra mim
fazer o demlsrto

esse %SUMIS precisamos muito de
governos eget responsáveis

I

Segunda aqui feriado
tossi Ma amanhe envio ela por emall
e terça levo impleSSII pra fazer a
apesentação
Bana) do Masa
Agi .4M5 o
cci 67.358.7
Iblago sardelus Motta equino
CPP -)4S. :1,1 :11 -.9

Lucram Meei À
51t11 civ 051 deved,
Pra se landim Logien°. grande abismo
e fiquem coM Deus

Obrigue
9. “ onaiEn DL 5_i-4
Boa noite Lidam, acredito que ate
as na, consigo asilas a pesquisa
por emad e acicata, logo Ceda
imprimo qual o melhor horário de eu
apresentada ei eito Monte AeWe?

Obrigado
Eu que agradeço. e Parabéns Paio
trabalho Monte Alegre virou outra
cidade na gestão de vazas •

Eu vou Aracaju a tarde não fera
melhor pra vc
ro, então laço a entrega aqui
quando chegas

Obrigado amigo, e fazer gastes que
acontece o melhor pra todos

roo aguardando be me ligar
Ove rumos Somos ern Iodas as ama
sobre tudo educação e mude

Asem que eu depor O ligo awnel
porque estava na Melo

Boa tardo ei sã vou amanhe cedo
Ok vou te mandar eia por aqui e
amanhã te entrego gnPrena. Podo ser?

O resultado foi bom
Tem mansão de que horas chega?

Graças a Deus

Boa tarde Luciano l estou com
a pesquisa impressa, que bolas
odeie em Adues

Pode

Isso iS mude predicante
Ouvi da pessoas
e
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IP Luciano cole

ludiarro Mente A
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te 1

Pode
Bom oia Lildano. sebe dizer que heras
os fazer a transferencta?

Bom dia. okç saindo de Aragem

Sevo daqui astuto

A veto% de chegada ai 4 1211

Boa tarde Luciano, tia rpre ainda não
foi feno a transferimos, premas
combinar alguns pagamentoa, sabe que
horas Será fotos

Morte Akria
flOrn dia Luciano. ainda não foi leito o
[Imolado. terra alguma Prmlsáct

Valeu. 'mann* cedo drago ai es Pago

Luciano. desculpa a insistência
mas enou com uma ainda muito
ozno Cern
imP011,11. " lati Pagai
seu CalirteMIII30

Boa tarde Luciano br faz três Mas
Mele que tal papa a ordem de serviço,
s•F• &ir se o ~amo vai to
leito Muriti hoje?

"franqueio
rir. socomons ;mu

Ta sendo pago foi porque não tinha
feito a dotação Orgameotárie

130m dia tucano. conseguiu vim
pra Atacai.?

fiem SP Luciano. o pagamento será
feito hoje? Ou prefere que eu si até
rz Mtmicipio novamente pra resdves
pessoalmente?

Eu estava preocupado com M.a

Já zelou aqui, MOCO Indo no palácio
assim que sai tu ligo

Estou na prefeitura resolvendo
Ok obriga& •

De

Fico no aguardo. abraC.

Boa tarde Ludano, ainda esta
em Meuá&

Boina dia Luciano, estou sendo prado-

Estou chegando no Bit do Brasil Corroa
do meio pra fazer sua transferência

Boa tarde Luciano. ainda n.o foI leito o
pagamento, tem alguma Pre113-80?

E vc está onde

To chegando rio finanoeiro agora pra

rude pelas rireis funclanários que estio e mais de 20 dias sem receber pela
pesquisa. e Isso là me Preludseodo
PmEssonalmeMe e pessoalmente
também com várias contas em atraso
voo, taro corno me Orgef Bole?

a ap

o
4.

iz,

o-

no.

e er Luctilo Monte A

Luciana Monte A

mrs seinnen, ot ti

Lao. tb ou • chegar
Boa Mn
de MOrne negro sumamente ataca
~orare& caso nas queira pagar pela
padeiture como havia cMo, pode pagar
envés de canto rio débito ou no
~to. o que prefere

•a

Bem dia Luciano. Boatei de verificar e
pagamento ainda Mio caiara minha
-•
conta, sabe que horas entra,

IP •

Amanhã corrigiu-ia urna semana que
tose no deu certeza que seria pago e
já terzum mês quente apagamento
esta erre atraso. então Ornamentale já
panou da limite do razoável
O problema maior da falta de
cumprimento do acordo combinado que
jit foi feito por mais de Ostras
Ti sendo pego agora

De

mit anão st-min

O depdado ainda náo foi feito, sabe
.
dizer se ainda vai ser leito bote,

2 LO -..)tnimmt 50:"

Luciano Morde A

Boro dia Luciano. 1á estonos iodo
pro segundo mis de atraso e quase
M promessas de PM/emento "ás
cumpridas, quer saber se a softe ainda
consegue resolver esse doblema de
maneira envolvei?
Boa tarde Luciano/Prefeita. sinceramente nunca imaginei que fosse passar
peto que estou passando com sobas,
cana toda a bronca quando Tonhão nos
processou na elogio pensos por que
confio no meu trabalho e acartamos
ale os milésimos da sua eleição. pra
ser icatada dessa maneira com total
descaso, se ma estão acostumados a
ratar assim seus fornecedoces adianto
logo que eu rido admito essa descaso e
vou lutar até o Sm pelo re031111eCinient0
do nosso trabalho, Panar bani. .

;‘• •

49

concorria plenamente com ao estou
irado cern isso. vou tirar o financeiro
assim que eu chegar

For liberado o bloqueio gole Chega á ^^ sua conta

Cena

Boa tarde Luciano, ainda não
tern nenhum ~deito na rainha
coma assim que fizer me envia o
comprovante por favor.

tictonntct cza
Bom dia LUdanO, tVe que vender meu •
carro ontem a resolver algumas coisas
^

0

,gp bicho» monte A
'• •
mo voisinotimotn •

In Monte A

O

e,
zin-,ratrigRz.,,E=
Chefe vc ia enganado n.o lhe Soquei
não amigo, eu *Pata^ "" C1" que
eu estava em auditoria não pode
lhe Mande

Bom da Luciano, estou a caminho.
chego por volta de 1 lh.
Estou na Prdetura
Espero recebem, pagamento da
pesquisa na prráxima semana corno
Nene falou, ~OU chega/Mo nota
em Aracaju depois de ter ido em vão
a Monte Alcgra

Mas a seu 0893Merrto sai ser resolvido
afê amanhã
Espero que sim Luciano
Não 1M motivo de não lbe pagar

A seu pedido

Pronto asa dessa garantia que preciso

Com o Pu feda tampem a pesquisa
a seu pedido
Obrigado SOM
Bom dia Luciano que horta vai SM
fedo o pagamento da pesquisa hoje.
contorne comboiado corri Nene?

Foi a questão do Moque° pdioal
mil, mão esperava Isso
Caio. flua no aguardo então

Bom dia Luciano. o dahelro ainda
não totrou na minha conta. Sebe o
que annoteCiaa

:1 CL "UTULIKUS-101,

IIUrt.an0 14craz
Bom dia, puem vai me Pagar hl
conforme Nene disse?
Já está resolvendo ti ano dopa
a pouco

Setratando do Ted lá era pra tal
erdrado. deve o que 11 acontecendo?
Vou ligar pra O bano3 agora

Ok

Daqui a 10 mm vogo a talgas

Se poder depositar sena melhor
,

O

Boa reide Luciano. cirro vc prometeu
B dere ter pela vigesima vez que
pagaria e oda for cumprido. considerotemente vc Me emnOu uma man SageM
na Quinta letra e eu ia tinha acionado
Mnin advOlad09. mas suspendi roo
se se vc percebeu mas minhas ligações
cie cobrança cessaram. quem salter se
voa vai querer resolver de fato oarnig
ou posso colocar meu advogado em

;,*
Ferais Nene

Fique Pançudo miava. Ser tesoire
iro, até rema se resolve. qualquer
danos eu Recompenso

ar te

Boa noite Prefeita, ardes de entrat com
n ação judiai de cobrança roda
vor e ar esposo, gear resolver
amigavelmente?

Sei disso .5.,

Bom dia Prefeita, que bofas vai ser leito
p pagamento da perlar
'
COnforme °combinado
rdes* limm
F,,r, tishwEl qui ve,kee tetOr.O. h"),
re tr,,, re reirmrin rem
.eu RI mIdirielm

I

Born dia Prefeita. corno faremos?

T.r.ff ant"oenn.
Soes Me. quem ri me pagar hi
conforme st disse"

BOM dia Prefea ninguém entrou anis

morto corgo ontem como te a leito
o premer boje?
Espero que itla readvido hoje oor que
; 0 O

Bom dia Prefeit& anta meu advogado
que esta tentando Ira dizer quais
sio as corroeras de Carta t 0
serro de unta trabalhador honesto e
não pagar. roces deveriam dar exemplo
a n.o achar ous mido acima da kl,
ano uma coisa a eriça tarda mais não
falha o que é de ms está donde.
Hoje tenho orgolho de dizer que somos
a maior e melhor Instituto de pesquisa
de Sergipe. Graças a Desse ao na
trabalho honesto de 1411 dlenas. mas
Motim aportas pra Menu amurado
de pesquisa e ar pra emalam o
mesmo, isso sou careça, intende 00,
Pesam se noas não dão remito taro
obrigação de dar exemplo aos meus
pares. pra que um atraso de 3 meses
não norteia neta comigo nern Com
nenhum prol simulo de inuma sela
por qual gore° fise
Tenso entrevista domingo Pra Um
banal eln Gearia • mela l•wa
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