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Um dito popular diz que nada é melhor do que um dia 
após o outro. As pessoas sábias dizem que é preciso dar 
tempo ao tempo. Inspirado nestas frases, na sabedoria da 
humanidade, dá pra dizer: não se preocupe, a vida se en-
carregara de mostrar a verdade e o tempo se encarregará 
de fazer justiça. 

Vemos tanta gente, muitas vezes desesperada, dizen-
do: como pode? Será que Deus não vê o que eles estão 
fazendo? Será que sempre vencem aqueles que mentem, 
aqueles que enganam? Calma! O tempo se encarregará de 
mostrar a verdade. Não adianta querer apressar o rio, ele 
corre sozinho. Quantas vezes nós testemunhamos situações 
em que certas pessoas agiram com falsidade, má intenção 
e depois de algum tempo a verdade veio à tona e a vida se 
encarregou de fazer justiça? Quantas vezes já percebemos 
isso? É comum também ver pessoas sofrendo pelas atitudes 
do passado, pelas sementes ruins que um dia plantaram. 

Se alguém te fez algum mal, te atingindo com comentá-
rios maldosos, com mentiras, com calúnias, tenha calma, às 
vezes é melhor não dizer nada. O inferior reage, o superior 
cala. O tempo passa e mostra que existem pessoas que 
sofrem em silêncio. Claro, não estou dizendo para você 
nunca reagir; apenas, que em muitos casos, o silêncio é a 
melhor resposta. 

A vida se encarrega de mostrar a verdade. Quem planta 
a semente da maldade, só poderá colher maldade, fruto da 
maldade. É só uma questão de tempo. Então, não perca 
tempo querendo retribuir as maldades que os outros te 
fazem. Não se deixe contaminar por esses sentimentos 
mesquinhos.  Não encha o seu coração de rancor.  Tudo 
retorna para nós de alguma forma, algum dia. 

Se você já fez sua parte, dizendo o que precisa ser dito, 
mostrando a realidade das coisas, não se omitindo em 
questões que exigiam uma postura de justiça; se você fez 
isso, confie! Um dia os outros saberão distinguir a calúnia 
da verdade. Por isso, caro leitor, em nossa época de muitas 
Fake News, mantenha a tranquilidade, fique em paz, pois 
não há segredo que não seja revelado e não há mentira que 
não seja descoberta. A verdade liberta e sempre será mais 
forte que a mentira.
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O edital para o concurso 
público da Prefeitu-
ra de Vera Cruz foi 

publicado na manhã desta 
segunda-feira, dia 12. A partir 
da divulgação foi aberto o pe-
ríodo de inscrições, que se es-
tende até o dia 9 de setembro. 
A inscrição deve ser feita pela 
internet, através do site da Le-

Caso o candidato não possua acesso à internet, será 
disponibilizado equipamento na Biblioteca Virtual 
do Município, que fica junto à Secretaria de Cultura, 
localizada na rua Carlos Wild, 511, no bairro Araçá. 
Os dias e horários são: segunda-feira, das 7h30min 
às 11h30min, e na sexta-feira, das 7h30min às 
11h30min e das 13 às 17 horas. É importante ressaltar 
que será disponibilizado gratuitamente somente 
o equipamento para efetuar a inscrição. Não será 
disponibilizado profissional para auxílio, nem será 
possível imprimir qualquer comprovante no local.

PARA QUEM NÃO TEM INTERNETgalle Concursos, empresa que 
fará o certame. O valor é de 
R$ 92,50 para cargos de níveis 
fundamental e médio/técnico 
e de R$ 153,80 para cargos de 
nível superior. Conforme  edi-
tal, o último dia para efetuar o 
pagamento do boleto bancário 
é 10 de setembro, às 18 horas.

VAGAS 
O concurso prevê 18 va-

gas, sendo a maioria para 
cadastro reserva. As vagas 
são: agente comunitário de 
saúde (diversas microáreas); 
agente de combate a ende-
mias; atendente de farmácia; 
auxiliar de educação; auxiliar 
de tratamento de água e esgo-
to; auxiliar de serviços gerais 
(para o Poder Legislativo); 

bibliotecário; fiscal sanitário; 
médico; monitor social; profes-
sor de informática; professor 
educação especial; químico; 
técnico de enfermagem; técni-
co em operação de estação de 
tratamento de água e esgoto; 
técnico de segurança do tra-
balho; turismólogo; e vigia. Os 
salários variam de acordo com 
os cargos, podendo ser de, no 
mínimo, R$ 1.122, para ensino 
fundamental, e até R$ 5.290, 
para ensino superior. 

PROVA
A prova objetiva será rea-

lizada no dia 27 de outubro. 
Já a publicação dos locais de 
provas ocorre no dia 17 de 
outubro. Vale destacar que as 
datas de prova poderão ser 
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alteradas em virtude de retifi-
cação no decorrer do prazo de 
inscrições ou caso se verifique 
a impossibilidade de realiza-
ção das provas no mesmo dia.

Em caso de dúvidas, a orien-

tação é de que o candidato en-
caminhe e-mail para: contato@
legalleconcursos.com.br . Mais 
informações estão disponíveis 
no edital publicado no site do 
município.

Concurso tem inscrições abertas
Interessados devem 
entrar no site da 
Legalle e preencher 
formulário. Provas 
serão aplicadas em
27 de outubro
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