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,· CNPJ: 03969623000165
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,

Ordenador da Déspesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execuçáo orçamentária, autoriza a emissão de
pagamento de despesâ1cónforme descrição 'abaixó. ~ · · · 1
• ,
• ·
·
·
l
!
Nr. OP I Nr. Item

· Hí

001.002 • Câmara Municipal de Coxim
UG Pag : 001.002 - Câmara Municipal de Coxim
•

,

Classificação Funcional : •

00020

·

11l

j 11 ,

.

:Jl ·· ..

•

,r1.

t
•

,

1'

•

'J.

01.031.0001'-2.002,r ,

Credor

I f!

•· d
ff' ,

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615
Empenho

1,0.,,.·,,,,

Evento-'h,

Tipo

I

•

'

'

'
Telefone

Ckla/18

CAMPO GRANDE/MS·
l

i
t.

h

,

-ti

.

•...

1;

. "

j~,+ •

,,

•

. ·. N·r.. Empenho/Liquidação.. · ... ·

· . · 1; J

f .

i

2020

/iin

1

1
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00006

011012020000037000001

Fonte de Recursos

t

100000 - Recursos Ordinários
Dotação
Crédito

Natureza da Despesa

Orçamentário

· Orçamentário

.~ 'f?::,;t-

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Ío Histórico

Folha

·

j}

Processo

Vencimento

16/04/2020

~

Conta Bancária

Agénc/a

oooo!é)141.!~UBLICIDAÓE i:)i' ,. f
,1.
-

Orçamentário
Data de Emissão

· !

o/1

!

·1!,,.

I i1L07.603.857/0001-45

lo0562 • JMRS PUBLICIDADE LTDA. ME
Endereço

4

,'

Banco

Ci'ff'J I CPF

.i::/aztio Sociaí ! FDfnecedor

'

l
··I,
'i l1

•

-· .

·-Lrdem de Pagamento
vamres

Valor Llqoiclo

V~orRe/ldo

0,00

9.281,40
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Nro Red. :

·

BancO------------------"--------Cheque -'------ Valor'-------,
• 4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X
40001
9.284,40
LíquldoPor Extenso
,
*****(nove mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) Recibo
r 16/04/2020
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

RECIBO

?lá.LCI

Autorização

•.. _..,.,I:·
,_J
l.'
• f

GIANI

t

/
r

Fls.005444

-~Fls~~

:<-yl ')

• WQ[·

Banco do B rasil

0337161548797923009
16/0412020 15:53:35

-

ooc ou TED Eletrônico
Agência

Debitado

552-5
16111-X CAMARAMUNCOXIM

Conta corrente

Creditado

341
Banco

!TAU UNIBANCO $.A.

1585 CAMPO GRANDE ZAHRAN

Agência (sem OV)
conta corrente (com' 94848
DV)
CNPJ
07.603.857/0001-45
Nome favorecido

CREDITO EM CONTA
Flnalidade
Número documento

41.601

Valor

9.284,40

Data transferência

16/04/2020

"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

161047202015:52:11
16/04/2020 15:53:35
F7C233F3ED67B165
JB503291 EDMIR C PEREIRA
JB503292 VLADIMIR S FERREIRA
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ü

JMRS PUBLICIDADE LTOA

Transação efetuada com sucesso.
ransacao efeluada com sucesso por:

n" t.t..'>+nlrP.nSessao=487e90eaebe08lea6aaeüf7dabb...

-----

1

09/04/2020

Fls.005445

/•' GRANDE.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
,

Número da Nota

;--·

ia+

1;

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
l1'
.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA· NFSe

,.,,,

'

Nome/Razão Social: JMRS PUBUCI0ADE LTOA - ME
CPF/CNPJ: 07,603.857/0001-,. 1

uuu.1.-45

.

Data e Hora de Emissão

09/04/202017:24:36
!Código de Verificação

'

DE SERVIÇOS

PRESTADOR

00001389

1
1

"

(

if/:

.

1

97186a59

'

''·-! Inscrição
,: ,; , Municipal: 0012256100-3
. Í 1 .,
_ t

·

oweceço, AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, N°61S • CAsA. 01 ·"ARDIM
' ~·h·' ' SAO BENTQ
'''
. ·, • CEP,79004-690
-i)c,'
:,
MOOkfpJo, CAMPO GRANDE
/í/1,' MS ,:
. ' . ''i. ,.

i ,, .

•i"

·1_.

TOMADORD~
omef-0 Social, CAMAJ<A MUNICIPAL DE COXIM ,
'J /'/1'SERVIços
.. _,\ .
PF/CNPJ, 03,969.623/0001•65
.
,
1• ' l~ ",>.
RUA JOÃO PESSOA, N•139 • BAIRRO CENTR_ o_ - CEP:79400-000 ;,..

t,..;,,

A

./.,1

•

t"""'°'

.· ·1" '/'..

/ .

.

{. i
' '•, ,
1

·•

/

,

, ..:, ·•

·,

,, ·.

COXIM
UF! MS
'Ui'é.,fa11, re91deiàsl!!,mall,COm
DISCRIMINAÇÃO
'i•
escrição:
MATER!fiL
PUBUCITÃR!o
CONFORME
CONTRATO
N°
011/2017
;/
.j'J'1Dos
.. . 1
1
>
MPANHA, LEI ORGAN!o,
. /
,
. ' i SERVIÇOS
l

RIAÇÃO BANNER WEB ANIMADO 485X60PX
APTA~O DO BANNER PARA O TAMANH0970X150PX
APTAÇAO DO BANNER PARA O TAMANHO 300X250PX
'DAPT~o 00 BANNER PARA O TAMANHO 480J<60ex
~PTAÇAO DO BANNER PARA O TAMANHO 300X500PX
••
~O ANUNCIO DE JORNAL O TAMANHO 1/4 PAGINA
ClUAÇAo SPOT 30"

,
: ., ,

!

;

/-

'/jz;

· 1
•. •

.

~,
;;

1

~ALORES REFERENTES À 60% DA TABEI.A VIGENTE S!NAPRQL2017
[Tributável jtem _
SIM
SIM

RIAÇAO BANNER WEB ANIMADO 485X60PX
DAPTAÇÃo DO BANNER

SIM
SIM

RIA~O SPOT
ANUNCIO
RIAÇAo
30" DE JORNAL O TAMANHO 1/4 PAGINA

/,

:,
:·
Qtde,
1
4,
1,
1

Unitário R$
2.240,40
982,80
1,449,60
1,663,20

ii

Total R$
2,240,40,
3,931,20,
1,449,601
1,663,20,

.-,,/

i1.J

REOIBO
if, .
IAIICA'fdO ANEXO .
;ifJ

i

l/.
1

'L,t-

/ r'·

·1/

V

l

/
!
i

i

'1

.i !
PIS (0,6500%):

qo,oo

1

tv'alor Total das Deduções:

ij$

COFINS (3,0000%):

~o,oo

I

J
J

INSS (11,0000%):

o,oo
VALOR TOfAL DA NOTA =
&$

o,oofase de Cálculo:

J

R$ 9,284,40

J\líquota:

f'!ês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020
~ecolhimento: rss A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 731140000

IR (1,5000%):

~J),OO

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição
da Atividade: Agencias de publicidade
'!

~-

'/nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFisca//notaFiscaf._php

Mensagem enviâda com sucesso.

u

'if
:_,,
f

1'

~OA)O

~00°14__

OUTRASINFORMAÇOES

·I
,,, 1.:,i,/1,
••.••

CSLL (1,0000%):

f/alor do ISS:

ll$ 9:284,.40j.'

!)ata de vencimento do IS~QN referente à §ta NFSe: 1~0!?a020

l

1

''

1

,j

·~1-

i

if/

1

1

1

_R$464'_22
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·Js Serviços constantes desta Nou,
Fiscal foram executados
e conferidos
..
pelo Chefe do Setor Competente
Coxim • MS JJó /J- L/ l2Ul[2
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RogénO M G. Proença
FISC,6,.L DE CONTRATO
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000750

Cliente: Câmara de Coxim
Peça: Spot 30"
Título: LEI ORGÂNICA.

-~

~l

.

'

ÁUDIO
A Câmara Municipal de Coxim está
discutindo a atualização na Lei·
Orgânica Municipal.
A Lei Orgânica é a principal Lei do
-Município, eql}iparando-se a
Constituição Estadual e Federal.
A Câmara quer ouvir você.
Participe!

www.camaracoxim.gov.br e deixe
sua sugestão.
Câmara Municipal de Coxim.
Transparência para você!

u
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Conheça a Lei Orgânica do
·Município e deixe sua sugestão
acessando:
·

f.

18/12/2019
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1

000751

y;·

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-1-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsablrldade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria. da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicia! que determina sua
desconsideração para fins de certificação da reg~làridade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos elsternas-da Procuradoria-Geral da. Fazenda Nacional (PGFN) 'débitos Inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos: ou com embargos da Fazenda Pública em processos
"de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsiâeração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas ftllâis e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta· a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:19 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
·
Código de controle da certidãb: DC28.83Õ8.1ABE.7067
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

111
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Conforma disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

'li
CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:094213/2020

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica ,acrescentado que o número do ÇNPJ acima ind1cado corresponde ao
número informado, sob a responsabiJ.idade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessári'a a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazeriiêií:i' e da.:-;P.tocur!áoria-Geral do Estado.
'",f.flt .· : ·, ; )•_- .. ·. . i ;,f~ !?
Certidão expedida com bas<,,:•í:id1/ã?tt~I;l9:4""6:â Lei n. 1. 810, de dezembro de
1. 997, emitida às 14: 39: 43 ho:it,i~ ,:~~lf~iff9~t014/2020 (hora e; data - MS),

~5_.j'··~,\-.~:;;~:~> ~-~t\~~~,~-v--

,

Certidão válida até sesse:nta""'dias· a"COntar da data de Sua expedição.

A autenticidade

i

desta certidão deverá ser confirmada ila página da

Se- -

cretaria de Est.ado.de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

()
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u

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam débitos
decorrêntes dê créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dí_yida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de,Mato
Grosso do Sul apurai, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não·tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido
nesta certid&o.

Fls.005456
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Data: 08/04/2020 14:44

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

'

CERTIDÃO NEGATIVA DE RÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 42515/20-04
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribúinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE L TDA - ME
Nome.Fantasia: RE91DEIAS
. Endereço:
(jJENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: l.lARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CERTIFICAMOS QUE ATÊ A PRESENTE DATA- NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA

j

f

A

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 08105/20-20
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

u

Campo Grande(MS), 8 de abril de 2020.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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CEP: 79.004-690
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000754

y

IXA

C ..0,/XA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FG1S- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603.857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, .da Lei 8.036, de
11 de mãio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a contribuiçõês e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:14/03/2020 a 12/04/2020
Certificação Número: 2020031405134410838880
Informação obtida em 22/03/2020 01:33:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JMRS PUBLICIDADE.LTDA

"
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nQ: 191887572/2019
Expedição:,13/12/2019, às 04:41:26
Validade: Ô9/06/202Õ' - i'so (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua explfüiçã-ô.
,~
CertifiCft-Se

que

JMRS

PUBLICIDADE

LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nQ
07.603.857/0001-45,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nQ 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nQ 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados co~stantes desta.Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à.data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a. empresa em relação
ã todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
aceitação desta certidão condic·iona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplehtes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações·
estabelecidás em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos, judiciais trabalhistas, inclusive no co_ncernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados" perante o Mi·nistério Público do
Trabalho ou Comissão de Con~iliação Prévia.
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Câmara Municipal de Coxim·:- MS
Câmara Municipal de Coxim ;/;

00079-9

UG ~ag: Câmara Municipal de Coxim

CNPJ: 03969.0165'

ORDEM DE PAGAMENTO
Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cúmprlmento à execuçOo orçamentária, autoriza a emissão de
pagamento de despesa cônforme descrição abaixo.
!
i'"
Nr. OP / Nr. Item
001.002 - Câmara Municipal de Coxim
UG Pag : 001.002 - Câmara Municipal de Coxim
45/ 3
(.
Nro Red.':

00020

Classificação Funcional :

01.031;!~001-2.002
•l

Credor

d!'

F?.aztio Sacie! I Fornecedor

O:"'o'.'.' "ss
"' '.'.".:2=.=J'="M""'R=
S=P-U-B=
Ll=C=ID=A=D=E=L-TDA
=- M=
E=~-~====sr

õ7':603.S57/0001-45

1'
/ :

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

'

,

.1:11ii
··11

l

.

- Empenho
Evento

Orçamentário
Vencimento

28/04/2020

Processo

i '
'•:,'
1
,i

l,

!)~
f ~F ,

· ,, 1

Tipo

,

1
!"

·. .•
' ,

l

00000141 .:e,~BLJCIDADE E
,,

1

Agênda

Conte Bancf!rte

Cidade

Telefone

CAMPO GRANDE/MS ,
t·

;t

,,

r· '. . , :! ,

•'

Nr. Empenho/Liquidação : ·;,
·;

,

! ''), ..

1

!:
1

'I ',.

· 2~20

L .

t, '

/~7 /

'Folha

2.

1

'

' 00006·

1111111111111/IIJ 111/I IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III/I 11111111

Fonte de Recursos

·

100000 - Recursos' Ordinários

011012020000037000002,

Dotação

r-

Natureza da Despesa

Crédito

Orçamentário

Orçamentário

vrticuio

100000 - Reêursos Ordinários

/or

Histórico

Lde~ de Pagamento
vaTOl'e'S

.,

Valor Despesa

Valor R'1tido ·

18.700,00
Banco

u

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

;

ff Valor Liquido

o,oq:·
.

i•

!L

Recibo

·! -~ ' '

450003,,.

-h,,

Líquido Por Extenso
**"**(dezoito mll e setecentos reais)****"

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

I

Cheque

28/04/2020

''

i

Lf

,l~
i

r· ; .

'.:,,
•,:_;§,

(

Valor-------.
18. 700,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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eoaereço

Data de Emissão

Banco

CNPJ~CPF

:'_f
;,. 1·'lt'':',:;

Banco do Brasil

''

1

Fls.005460

- ..

, J>àge 3 of3

1

'..•~ 11·•·. ...•
,t~ . "--~'

4

·;.: 'j,I,1i'i. • .,.
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência

552-5

Conta corrente

16111-X

.

_:;jl '

CAMARA MUN COXIM

u
· Creditado
,.

Banco

341

ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

1585 CAMPO GRANDE ZAHRAN

Conta corrente (com
DV)

94848

CNPJ

07.603.857/0001-45

Nome favorecido

JMRS PUBLICIDADE L TOA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

42.802

Valor

18.700;00

Data transferência

28/04/2020

"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB. 7EEFA2AF5573F356

é

JB5032é1 EôMIR PEREIRA
JB503292 VLADIMIR S FERREIRA

28/04/2020 15:53:50 .

28/04/2020 15:54:46

t•

rJ··

Transação efetuada com sucesso.
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1
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Transação efetuada com sucesso por. JB503292 VLADIMIR S FERREIRA

'

..

i

·ri'

·J
1/
_ ..

_:_r

t,

l

...

ilj',

'f

l

1;

~-

1

1

https ://aapj. b b.com. br/aapj/home V2. bb?tokenSess~o":
28/04/2020
,., '253aOa2ffc285a7 dfd652a8f5e5d...
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t !
Câmara Municipal de Coxim - MS
câmara Municipal de Coxim

!

1'

e

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições, em cumprimento à exf:1cução orçamentária, autoriza a
emissão de empenho de despesa conforme descrição abalio.
. '
'

1 ' .

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM- MS
01.101
• CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM • MS
Credor

•.

!-,;,

.

'

., •

•

!;

il ; ,

~

....,

1

1

CNPJ ( CPF

Baoco

Agência

07.603.857/0001-45
Endereço

,

!f

Conta Bancária

~

. - -- -·· .. ·- - . -

Telefone

CAMPO GRANDE/MS

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615
Empenho
Item da Despesa

Gl.:OBAL

00000141.- PUBLICIDADE E

Data de Emissão

I

Vencimento

Requisição

Nro. Licitação

Tipo

001

CONCORRENCIA

15/01/2020 .

Documento

Aplicação

'

Contrato
~

Reserva

PrOGBHO

0000-6/

011

Dotação
Nro Red.

Natureza da Despesa

111)11

33903999 - Outros servlços de Terceiros, Pessoa Jurldlca
Sub-Elemento da Despesa

11

3.3:90.39.47 - Servlços de Comunicação em Geral

{ .

I!,~oo ·

Classificação Funcional

01.031.0001-2.002 - COÓRÕ.MANUT.DAS ATIVIDADES
LEGISLATIVAS
j
.
1

Recursos 0rd1"ários

,

ir

·· •

/

1 111r~Hl~l~ll~IIHIHl il]lnl l i
011012020000031

ORCAMENTARIO

~ Valores -----~----------------------------------------------~
Do/~çáo A11/or,z,.,da

#

527.200,00
Histórico ----'--

1-

item

u

Quaot,tJade

Saldo An/er.Qr

Vllior do Empenho

370.772,00

----------'
---261.758,83
&Ido At1,,.,1

109.013,17

!

__:
Valor Total

Valor Umtátio

U{IÍ(/aáe

Item

UNO

Valor que se empenhá referente a serviços de divulgação de
matérias de interesse do Legislativo, conforme contrató.

109.013,17
Total

Por Extenso
"***"(cento e nove mil e treze reais e dezesset,centavos)-,
Autorização

,,
r

f .f,.,.
1

109.013,17
109.013,17 ,,
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23/04/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

1,

Número da Nota

PREFfITiJRA MUNICIPAL C>I: CAMPO GRANDE
S[C.~J:TARIA MUNICIPAL DA RECEITA

w

00001390

SEMRE

NOTA F!SCA.l DE SERVIÇOS ElLETRÔNYCA - NFSe
1

Data e Hora de Emissão

23/04/2020 13:52:47
ICódigo de Verificação

05ddlblb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUSi.. !CID;:!J)iE l.. TOA - ME
CPF/CNPJ: 07,603.857/0!'J0:1.-l}E.

lnscr;ção Municipal: 0012256100-3
'1i

.,

Endereço: AVENIDA RODOlfú JOSE ;c.::::NHO, Nº615 • CASA 01 - JARDIM SAO BENTO - CEP:79004;.690
Município: CAMPO GRANDE
>r
UF: MS·

t;j.

TOM.~OOR DE SERVIÇOS

orne/Razão Social: CÂMARA MiJN.!:C!PAL DE COX!M
PF/CNPJ: 03.969,623/0M1-'55

.

1

ndereço: RUA JOÃO PESSOA, 1\!º139 - i3JU:RRO CENTRO · CiEP:79400-000
unicíoío: COXIM"-·-··-.. ~----- _

UF:

li

MS

E-mail:

re9ideias~mail.com

01SCRIMINAÇÃo DOS SERVIÇOS
escrição: MATERIAL PUBUCITÁKIC CONFOR,•iE.CONTRATO Nº 011/2017
. ·/
'I Nº 033/20120
·
EICULAÇÃO: SITE INTEGRAÇft.O MS
MPANHA: LEI ORGÂNIO.
1
. RNECEDOR: EDSON GLiiMAR .ES 3?.0)!uÃO ME - SITE INTEGRAÇÃO MS • C~PJ 18.860.9<;3/0001-50 NF 349
0\LOR BRUTO: R$ 2.500,GO .. DESCGê-! ,o '°ADRÃv R$ _soo,oo .. VALOR FORNECEDOR R$LO~O,OOl

..
ributável

.

.

tem
ITE INTEGRAÇÃO MS • CNPJ 18.850.343/000l·SO NF349
ESCONTO Pt>.CRÃO
• .
'

Qtde, Unitário R$
l
2.000,00,
l

I
I
1

1

l

'i

,rs (0,6500%),
R.$ 0,00
alor Total das Deduções:
R

soo,oo

RECIBO
IAMCA·Rto ANEXO

1 '

u

•

lCoF1Ns (J,OOOO%),
!
R!
..,Q&Q____
.

mss (11,0000%),
R$

Q,oo

Total R$ 1'
2.000,00
500,00

~ .•..

IR (l,5000%),

CSlL (l~OOO%),
R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 2,500,00
de Cálculo:
alor do ISS:
5,00%

ês de Competência da Note Fiscal: v"1/202C
ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO ?S.ESTAJOR
NAE: 731140000
ata de vencimento do ISSQN refé:~enée à esta NFSe: 15/05/2020

OUTRAS !NF'ORMAÇOES

R$25,00

i..ccal da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
c.escrição da Atividade: Agendas de publicidade

1ttps://nfse.pmcg.rns'.gov.bríNotaFiscaifno:aFiscal.php?id_nota_fiscal=OTUOMzk10TM=&contirma=VXc9PQ==&temPrestador=VGc9PO==&"·'"""
1H

'lf; ..
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SIM
SIM

.ços constantes desta Nott

. roram executados e conferido:·

.o Chefe do Setor Competent}

{~=~1fJ2º~

Rogéno M G Proença

Chefe do Setor

FISCAL OE CONTRATO

o
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Fls.005464

NotaF~de
Serviços Eletrônica

PREFBTURA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

li··

Rua Filinto Muller, No. 1020

1

COXIM-MS

.
!

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 506336

CPF/CNPJ: 18860943000150

No. CAE: 506336

Nome/Razão Social: EDSON GUIMARAES BRANDAO - ME
Endereço: RUA CORONEL PONCE, No. 252
Bairro: CENTRO
Município: COXIM

.

Para consultara autênticidade desta nota, acesse o
portal da NF~e http:/Jcoxim.ms;gov.br/nfse/

Série: 1

Síte: httpilwww.coxim.ms.gov.br

.!IIWIIMllllll l l lllllllllllllllll lllllmllíll
50033060000000050633600000000000001000003493

No .. :,''349

Data de Emissão:
16/04/2020
Hora· da Emissão:
18:16:57
Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO
Estado: MS Cep: 79400000
Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Telefone: 6796519018 E-Mail:
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
1
Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: R. JOÃO PESSOA, ,No.139
Bairro: CENTRO
Múnicfpio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
l.E:
Telefone: 6732911539 E-Mail:

1.MJCNPJ do SUBST:
'

~'

MS
ISSQN %

Descrição do Serviço
'Serviço de Públicidaâes, referente a PI 033/2020, campamha Lei Organica,
empresa intermediaria JMRS PÚBLICIDADES LTDA ME, R91DEIAS.
.

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:
0,00
Valor da csi..L:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

100,00

2.000,00

0,00 )
0,00
0,00
0,00

f

5,0000

1

Valor, ISSQN Retido:

Forma de Pagamento:

2.000,00

0,00 A VISTA

Dados Adicionais:

0,00

·····--··········-······· ·····-··· -·-····-····-·-····- • -···-····-· -··-· --··-···-··-· -···-·-

·-· ·-···-·-J

NFS-e
Número: 349
Série: 1

indicada ao lado.
I

2.000,00

2.000,000

Recebi(emos) de EDSON GUIMARAES BRANDAO - ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços

Data:

Valor Total

Valor Unitário

0,00,

( lnfonnações F~cais: ·-·· -· -·--···-··--

r

Valor ISSQN Devido:

Quantidade

Identificação:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Local da Prestação do Serviço
( COXIM -

,.
i

Fls.005465

,,,,
1

'

j

J

k

INTE

hr

PIXES

VALOR

MODO

960X90

R$3.500,00

FIXO

1

.R$B00100'

FIXO

150X60

1

R$ 630100

300X120

1

R$ 785100

300X250

·t

..:

FIXO

1

FIXO

"

R$981JO

FIXO

300x90

R$ 735100

FIXO

'300X500

R$1.000,00

FIXO

350x500

R$2.000,00

300X300

u

1

•V~'"'v

eosoN GUIMARÃES
IMTEGRACAO'MS BfU\NOf-\O~ME
~COM.JJR RUACEL.PO~
C·E
., 2
SAãRROCEt-1 O
CEP 79 4e.:.o-ooo • O.

•

Telefone: 67- 99662-9338(Edson Brandão) rua Coronel Pcbse, 252, centr~.
E-mail: contato@integracaoms;com.br. CNPJ 18.860;943/0001-50.- Coxim
t,

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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VIGÊNCIA DOl ANO 2020"
'

Fls.005466

PREFEITURA MUNlCIPAL DE COXIMl
.

.

ili;

-

SECRETARIA
MlJN'
lCIPAL DE GESTAO
111•
GERENCIA DE RE<CEIT AS E TRIBUTOS
.

·:1

·ºº~2

'

Rua Filinto Muller 1020 - Cen4o - CEP 79400-000 - Coxim/MS
Fone: (67) 99657.;9993 - ~.coxim.ms.gov.br
"

Dados do contribuinte

EDSON GUIMARAES BRANOAO • ME

C.A.E.
CPF/CHPJ
finalidade

506336
18860943000150
VERIFICACAO DE DEBITOS
-

J

-·

~-

.

.

CERTtDAO NEGATIVA DE DEBITOS Nº 35812020
ti

Válida por 60 (sessenta) dias epara o fim a que se destina, a partir da data de emissão.

u

r~

Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômic,
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Municipal,. constatou que até a presente data,· nã·o eiiste crédito tributário constituído, pendenn

de pagamento, relativamente ao ISSQN e/ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado
referente ao contribuinte supracitado.

A presente certídãe foi expedida nos termos em que tenha sido. requeridâ e não constitl

prova de inexistência de crédítos tributários munlclpals e não exclui o direito de a Fazenda Munlcipê
exigir, a qualquer tempo, os créditos

à

vencer, vencidos e não recolhidos e os que venham a se

apurados.

ü

li

Certidão expedida em, 05 de Março d

Scanned with CamScanrier

Fls.005467

000763
~

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO no SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
N

1

i1··1

! 1.
i
1,

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CNPJ: 18.860.943/0001-50

1. .

f~lBITOS

NÚM:052239/2p20

~

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a·; sua conferência pelo destinatárfo da
certidão.
Esta certidão. refere-se a ·s~tuação :fiscql do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazenda ê da ·P:tdcu:ràtioria-Geral do Estado.

·,;i,t; '.\)\:;'.(,:fif.•

'? \ ·-,_;,, ..

Certidão expedida· com baàêtnB?i,:Fê'i?gl94 ~ â.ã Lei n. 1. 81 O, de dezembro de
1.997, emitida às 11:40:37 hót;a5,Cé.f'g;41êi;t:!.i{·2a/ô2/2020 (hora e data - MS).
Certidão válida .até.

u

sessen~~~~~T~~;~~~;~r

da data de

sua.e

ão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria ct'e Estado de Fazenda (~.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do.Estado {www.pge.ms.gov.br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dividas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em divida ativa, ou crédito não tributario· inscritos na divida ativa, pendentes de
.pagamento, de respÓnsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado•de Mato· Gros.so do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e· não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no periodo compreendido nesta certidãÕ.
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Consulta Regularidade-do Empregador

000765

13/04/2020

~I
~

Certificado- de Regularidade
do-FGTS - CRF

~
h·,n1·irrl

0
•

··"~·"··""

1

11

)

'!1

i
1

A Caixa Econômica Federal; no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio dei1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Seryico - FGTS.
·

,,

r'
servirá

O presente Certificado não
de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o F<3TS.
•

!
Validade:19/03/2020 a 16/07/2020
Certificação Número: 2020031904300964740048
Informação obtida em 13/04/2020 11:39:12
A utilização deste Certificado para os fi!!S previstos em .Lei esta
condi~lon_ada a . verificação de autenticidade no site da. c~:
www~c~1xa.gov.br
f\\?f;i,'O ••

-~ru'.\\l
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Inscrição:
18.860.943/0001-50
<'
Razão Social:EDSON GUIMARAES BRANDAO ME
Endereço:
RUA CORONEL PONCE 252 CASA/ CENTRO/ COXIM/ MS / 79400-000

. ,.

t
l·(

Fls.005470

000766

1

CERTIDÃO NEGATIVA -toE DÉBITOS TRABALHISTAS

·i!

'

Nome: EDSON GUIMARAES BRANDA()
(MATRIZ E FIILIAIS) CNPJ: 18. 860;. 943/0001-50
Certidão nº: 8562382/2020
~I
Expedição: 13/04/2020; às ll:4p:17
Validade: 09/10/2020 - 180 (ceA'to e oitenta) dias,· contados da data
t
de sua expedição.

i:il! :

que
EDSON
GUIMARAES
aRANDAO
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
18.860.943/0001-SO, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado. pela Lei nº 12.440, de 7 :de julho de 2011, e
na Resolu~ão Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de respo~sabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da ~ua expedição .
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em z e'La ão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Traba'lho na
Internet (http://www.tst.ju~!.br).
. Certidão emitida gratuitamente.;:j
ç

u

f.

'.f

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedo~es Trabalhistas conatam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
.inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j ud Lc i a i s trabalhistas, inclusive no c·oncernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação. Prévia.

l 18J160.943/0001 "50,
.,

!··~·-·.:.t:.ft:·

!: .• ·.;

ti
ti
.~j
l

RUA CSL. PôNCE, 252

t,AlRRO CENTRO
CeP 19 400-000

R

:-..::..l, ; .•

:'!~

!]·.:'

• COXIM

,?:.:·!,. j•~!·' .. 1·~1.
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(j
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PREFEITURA MUNICiPA'
í!lôE CAMPO GRANDE
• 1·c1,WI·
•
,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 1
SECRETARIA MUNl6JPÂl DA RECEITA

Folha:

lh.n.:
1 / 1 1

1

c!;1'

1

DIVISÃO DE AF{RECADAÇÃO.

ft/.1

Data: 08/04/2020 14:44

.-

l

ff

'

i

•

.IJ

'T

!

CERTIDÃO NEGATIVA DEpÉBITOSMOBILIÁRIO -

Nº DE CONTROLE: 42515/20-04
Dados da Empresa.
Inscrição Municipal: 0012256100-3

.f
l
Situação: Ativa
;li
t.
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE L•TDA- ME.

li

Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

:v

':ndereço:
LÃVENIDA RODOLFO JOSEPINHO, 615 CASA 01

!1

: 11

Bairro:-JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE :-!Ms
CEP: 79.004-690

!·

I

i~;

.

'

.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

A

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrcir dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 08/05/2020
'

u

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 8 de abril de 2020.
'·

I"

!I

..

\t
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i

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ES'DADO DE FAZENDA 1, i
{
PROCURADORIA-GÊRAL DO .ESTADO
·11

•

d,

~

.

1

" 1

l

.. 11·
i·,:,!

t

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
11. ,. NÚM:094213/2020
.

,,

'·. 1,1 '

:hr

.!

111\

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica acrescentado ,que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sba conferência pel6 destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a _situação fisc~l do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazerlêtá:' .e·:da: PrÔêufááoria-Geral do Estado.

-,~;, ... · ::,,.:)?, ;'. ,.,.~~.il'

'L

Certidão expedida com bai:l;~rí'd~f~~~
#
:' l~jg'4 "-â.ã Lei n.
81 O, de dezembro de
1.997, emitida às 14:39:43 holf~~?!Q.it\i~~Ôao/'Í>.:4/2020 (hora e. 'data - MS).

· f3f~;-;?{~~4v

·

Certidão válida _até sessenta"'"~_as aj'."contar da data de sua_a

~~ ~.· ·<~ :,J?'
('

A autenticidade

desta certidão deverá ser confirmada na página da

Se-

cretaria de Estado de· Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-"Geral
do Estado (www·.pge.ms .gov .br r .

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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u

Certifico que,
verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, cons~atou-se, que até.ia' presente data, não constam débitos
decorrentes de créditos tributários ooiistituídos, in·scritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
de responsabilidade da pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não tributários-anteriores e posteriore~, incl~sive no período compreendido
nesta certidão.

l.'·.1·.11-·'!I.tj
. ,. •. r:, .:i

•',i:• . .

18/12/2019

.• i • r.·

t

MINISTÉRIO DA FAZENDA

I i:i

Fls.005477

i'

t

. 0007·. , 3

· ·. . !U '/2

·1 1·f

.Secretaria da Receita Federal do BrasulT

··~

• 1

· 'Procuradoria-Geral da Fazendâ Naé::ioriàl
>

~Ji ·.••.•

-'l

!:

'j
(

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
.
FEDERAISEÀDÍVJOAATIVADAUNIÃO
;·
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45

11
1.·'
'l
~ j
l'

'

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e. inscrever quaisquer divídas de
responsablUdade do sujeito passivo acima identificado que vierem .a ser apuradas, é certificado que:
i

1. constam débitos administrados pela Secretaria.1da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Leí nº 5.172, de 25 de outubro de' 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou· obJetóJ[de decisãÓ judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

rJl

·

2. constam nos sistemas da· Procuradoria-Geral dà ,Fazenda Nacional (PGFN) débitos. ihscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 'do CTN,
. ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com émbargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para.fins
de certificação da regularidade fiscal.
l(

u.

..t

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'dl do parágrafo único do art 11 da· Lei nº, 8.212, de 24 dejulho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/frfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº·1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:19 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: DC28.8308.1ABE.7D67 ,,
Qualquer rasurá ou emenda Invalidará este documento.
e
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Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
,,
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PODER J1JDICI1\RIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

• 1 I'
.r 11.

ht
Zi.f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

J.,

:i

/1'
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
1- f-, ;
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603,857Z0001-45
Certidão na: 191887572/2019
t,
Expedição: 13/12/2019, às 04:41:26
i 'tl
Validade: 09/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datá
de sua expedição.

., ,1:: .:

IM.

Certifica-~e

que

Jt,

PUBLICIO~DE
LTDA
· (MA!CRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o na
07. 603. 857 /0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional cÍe Devedores
'Trabalhistas.
Certidão emitida co_m base no art. 642-A d~ Consolidaçã~jdas Leis do,
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12,440, de 7 de julho de 2011, e
na Resoluç.ão Administra-tiva
n2 1470/2011 do Tribunal',superior
do
..i
! J
Trabalho, de 24.
de agosto de 2011.
1
Os dados constantes desta Certidão são de responsa~ilidade dos
Tribunais. do Tra!:Íálho e estão atualizados até 2 ':e dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso "de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal d6 Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( http://www. tst. jus. b:r).
1)
Certidão emitida gratuitamente.
i;
JMRS

tl

-ij·

Üª
· ..

-

.

,,,,.

l,
1

ü

..
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
,
Do Banco Nacional de Devedore• Trabalhistas constam os dados
necessári.os à ideii.t.ificação das "pe s s o a s naturais ~ jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto àát;obrigações
estabelecidas em ·sentença condenatória transitada em jtilgado ou em
acordos judiciais trabalhistas,. inclusive no coné~rnente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, aJ custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; º~{decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
f
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRf
Jt
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

ff

: i1·

07.603.857/0001-45

1:

JMRS PUBLICIDADE LTOA ME·

AV RODOLFO JO SE PINHO 615 C'.;A,SA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRfNDE / MS

/ 79004-690

.

(. •.· ,

..

,, •.i

!

.

j j

'

'

l

A Caixa Econômica Federal, no uso da atrio~i~-ãol1qDe lhe confere 0° ~rt. 7, da Lei 8.036, .de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 11impresa acima·identificada-'encontra-se;ém
1
situação regular perante o Fundo de Garantia dci !tempo de Serviéo ~ FGTS.
.

tf
'l

u

~

.

..

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
.
'
a contribuíções e/ou encargos devidos, decorrences das obrigações com o FGTS.

1 Certificação Número: 2020031405134410838880
1

Informação obtida em 16/04/2020 16:31:35

A uti!ização deste Certfflcado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br

,,

.
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23/04/2020

Nota F.i:rcal de Serviços Eletrônica

. lf . ,
,1.

6

l

tl
,t
'

ltli.11•

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CA~,f ~ GRANDE

Número da Nota

i•!

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA! SEMRE

1

.,
j

'

r,rr~

23/04/2020 13:57:03

NOTA FiSCA!. DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

.

00001391

Data e Hora de Emissão
Código de Verificação

mr .

,

.

, 92dd7Í9·e

PRESTA.DOR Dê SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS !J'UBU:C!DADE í..1"DA • ME

,tlj!

CPF/CNPJ: 07.603.857/0001-J:,$

Inscrição Municipal: 0012256100-3
•I

Endereço: AVENIDA RODOLFO
Município: CAMPO GRANDE

é1

sosa PrNHO, Nº615 - CASA 01 - JAROIM SAO BENTO - CEP:79004-690
'
JF: MS
!
TOMADOR DE SERVIÇOS

ff.

orne/Razão Social: CÂMAR-4 MliN:'.CIPAL DE COXIM
•1
PF/CNPJ: 03.969-:.,623/01'.:i0:1-6:ií
~ j
1
ndereço: RUA JOAO ?l:SSO~., N;,139 - 5AIRRO CENTRO· CEP:7941:l!M'.100
i
unlcíoío: COXIM
UF: MS
'il E-m'ail: re9ideias.@_gmail.com
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
escrição: MATERIAL PUSLiCITÁ.?:.IO C'.;NFORME CONTRATO Nº 011/2017
I Nº 032/2020
EICULAÇÃO: SITE DIÁRIO X
MPANHA: LEI ORGÂNiCA
~
,
. .. ·
_ RNECEDOR: EVELYN CAROLINE GC>1ES SIMÃC- ,,1;= - SITE DIÁRIO X. - CNPJ 26.605.963.0001-{)2 NF 185
(.,)LOR BRUTO: R$ 2.000,00- DESC0t.TC PADRfa.G R:;; 400,0~ -VALOR FORNECEDOR ~;1.600,0Q_ ;,' :;, ;(.

Qtdel
1
1

Unitário R$

Tota1R$;

1.600,00
400,00

1.600,00
400,00

·RECIBO
IAIICÃRIO ANEXO
i

PIS (0,6500%):
R$ o.co

COFINS (3,0000%):

INSS (11,0000%):

R$}100

IR (1,5000%):

R$ 0,00

R$ 0,00

&,:;;,

.

, •.

CSLL (1,0000%):
R$ 0,00

VALOR TOTAi.. DA NOTA= R$ 2,000,00

alor Total das Deduções:
maase de Cálculo:
R$ 1.€CO*:JO~

'~líquota:
_,

~·

ês de Competência da Nota Flsczi: >;202:J
ecolhimento: ISS A RECOLHER P::LO P~ESTADOR
NAE: 731140000
ata de vencimento do ISSQN refe;,,,~e à esta i\!FSe: 15í05L2020

alor do ISS:
5,00%

20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

?t Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
'.;, Tributação: TRIBUTÁVEL
, f Descrição da Atividade: Agendas de publicidade

J,,
'

httos://nfse.omco.ms.Qov.br/NotaF!scai/notaFísca!.php?id_nota_fiscaJ=OTUOMzk50Tc=&confirma=VXc9PQ==&temPrestador=VGc9PQ==&canc...

1/1
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tem
ITE OIÁRIO X - CNPJ 26,'505,S63.0G01-02 NF 185
l:SCONTO !>ADR.3.0

f

r
...

r ~ .. ,

Rogéno M G Proença

FISCAL OE coNTRATO

o

1

1
,t

:, ~

"
'

/.'
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PREF8TURA MUNICIPAL DE COXIM

Nota Fiscal de
SelviçosEletÍõnlca

GERl:NCIA OE RECBTAS E 1RIBUTOS

.
.;Ir
No.: 185

Rua Filinto Muller, No. 1020

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NF5-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Série:·1

.Site: htlpi/www.coxim.ms.gov.br
)

Prestador de Serviço

:11.

No. CAE: 508043

Nome/Razão Social: EVELYN CAROUNE GOMES SIMÃO

!
"L

Endereço: RUA LUIZ MARTINS DA CUNHA, No. 500
Bairro: SENHOR DMNO ·
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000'

.',

l [' f

Telefone: E-Mail:
.
;: . l
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO~~:

,1

Situação da Nota FÍ~cal:
AUTORIZADA .

J, '. il ,. ,

! ,,

·J'._

Endereço: RUA JOÃO PESSOA ,No. 139

i·J·

1.MJCNPJ doSUBST:

l;

!.

( Lócal da P.....;,.. do SeNiço

l,

·~~ de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

j.

·.

Data de Emissão:
20/04/2020
'Hora da Emissão:
.13:51:41 .

: 1·1··:11·1i~ :, •

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: CÃMARAMUNICIPAL DE COXIM
Bairro: CENTRO.
(j.Munic!pio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
• CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E ISENTO
Telefone: 67 32911539 E-Mail: re9ideias@gmail.com

CPF/CNPJ: 26605963000102 ·

MS

}

:

Descrição do Serviço

1SSQN·%

Divulgação da Campanha LEI ORGÂNICA. Peça de Divulgação conforme PI nº
032/2020 através da Agencia JMRS PUBLICIDADE LTOA- ME com o nome
Fantasia Re91déias - CNPJ: 07.603.857/0001-45.
·
·
'

Quantidade

Valor Unitário

1

1.600,000

2,0000

ValorTotal )

1.600,00

..

p
.,

'r .

L
l

~

r

l

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

0,00

Valor ISSQN Devido:· Valor ISSQN Retido:

1,600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00

·valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

0,00

32,00

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota: "

1.600,00 #

AVISTA

Dados Adicionais:
EVELYN CAROLINE GOMES SIMÃO - ME
CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL {001)
AGÊNCIA: 0552-5
CONTA: 29.351-2

..•.

'
,.

Informações Fiscais:

..:•

1

1

til

.,.

----------------------------------------------------------------~I

'

Rêcebi(emos) de EVELYN CAROUNE GOMES SIMÃO o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços

ir
,1

Indicada ao lado;

~(

Data:

ldentiflcacão:

:,

•·

-

NFS-e
Número: 185
Série:1
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No. Inscrição Municipal:

COXIM -

· 111111111111111111111111111111111111111111111111
50033Q600000000508043000000000000o1000001851

''1:

COXIM-MS

Fls.005482

~

Fls.005483

PRÓPOSTA COMERCIAL

ijll.
1'

1

111
AIC

AGÊNCIA RE9 IDÉIAS
Ü CNvlPO GRANDE-- MS

1

Conforme solícitàção segue a proposta comercial.{para veiculação de publicidàde na. modalidade
"banner" no site: diariox.com.br.

,l i

Os valores estão atualizados até junJ~ de 2020 (Anexo A - Investimento)
~·:i:'

.

.

Apresentamos três possibilidades de banner para ~ agência investir em publicidade, nos tamanhos
728x90px - 350x250px- 300xl00px e nos formatos~JPEG/PNG/GIF localizados na Capa nas Matérias
ou nos Comentários.
"} ,

Dúvidas sobre a proposta poderão ser esclarecidas junto ao nosso Departamento Comercial pelo fone:

Ü (67) 9 99633333.

j
l

Atenciosamente,

Diretor Geral
(67) 9-9916-2220

'· '

li
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PREFEITURA MtJNí~íPAL DE êôXlM .
lj,

1

N •

SECRETARIA MUN1€IP.AL
DE,GESTAO
.1.
.
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

. l

!

.

Rua Filinto Muller 1020 - Centro-e CEP 79400-000- Coxim/MS
Fone: (67) 99657~9993 • www;cbxim.ms.gov;br
. i

oamas do conm1tuin1e

EVELYN CAROLINE GOMES·SIMÃO -DIARIO X
508043

C.ll

.

CPF/CHPJ

.Bnalidade

'

26605963000102

., i:li'

i .•
i_j•

F.

'!,Ili

t'.

VERIFlCACAO DE DEBITc;,S · .,

l1-

•

i

!

1 -

'.

1

.

,

1

'
1.

t

.

'

-·-·- .

·,11.

-

!

'

'.!}' li!;·
'n "i·
:l"

. CERTIDÃO-NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 468Í2020

V

-Váliilii por 60 (sessenta) dias e para o fim al1ue se destina, a paitirda data de emissão.
: ..

Certlftca~se que, verificando as registres ielativos ao cadastro de Atividade Econômica
Municipal, constatou que até a presente data, não existe crédito tributário cónstitüíéfõ, pendente
de pagamento, relativamente ao ISSQN e/ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado,
referente ao contribuinte supracitado.

lf'

'í

,!

.

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e não constitui
1.l

•

r

prová de inexistência de créditos tributários munlclP,ais e não exdui o direito de' a Fazenda Municipal
exigir, a qualquer tempo, os créàitôs à vencer, ~Jhddos e não recolhidos· e os qu'e venham a ser
-'t,

t

\

ôtw

\....lapurados.

.,

Certidão êxpedida em, 13 de,Abril de 2020 ..

t:\fTEL~l~~~ r;.t\Fti~Jl~E~~E GOMES
~$ ~ rJt!.\ 2J ~ i\11 E

,,
li

·:
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GOVERNO DO ESTADO DE'MâTO GROSSO DO SUL ,·.

-.

SECRETARIA DE EST.M>.b DE FAZENDAPROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

lf \

ij

_l

'L

i
CERTIDÃO NEGATIVA DE

ÇNPJ: 29. 60~.96~/~(101-02'

certifico que,

verificando os registros relativos aos éontroles de érê-

ditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não cons.~ débitos
decorrentes de créditos tributãri.os consti.tuidos, inscritos-ou não em divi-

da ativa,

pendentes de pagamento,

de responsabilidade da

pessoa fisica ou

juridica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não tributários anteriores e posteriÕres,_f_·;,inclusive no período compreendido
nesta certidão.
,1
'

-, (,

."

·~r

contribuintJ do ârilbito da
ria-Geral dó Estado.

Esta certidão refere-se a
Secretaria de Estado de Faze

dezembro de

Certidão expedida com ba
1.997, emitida às 2;3:36:19 h"
Certi,

·-~-

- MS).
· .-~:·:'.-i t;,r~-. :-,...:~tJ;$~:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral

u

do Estado (www.pge.ms.gov.br).

-t

{ti

if":i\!t&305"96~tiUOOVI

so~r,

é\!éê!:ií'\ii~Kg:~i GOME~li
J\_' %. Lu::: U1AR.Ti'l>JS Dft. CUNHA,

ro.o .

t,,, "[~i:J;~ ~~~fi~i6i~Rgii~~~ ~
1

}·

1

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
--·-·· __ .e__ --

,._
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Fica acrescentado que o número do eNP.:f acima indicado corresponde ao
número informado, sob
solicitante éia certidão,
~ a responsabilidade'Icto próprio
'"'
:
,,
circunstância que torna necessária a su~i.1conferência pelo destinatário 'da
certidão.
;( ;,.,:
·1

'I
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,1l

~J·11 ·::;r{

00078))

'

t

t

25/12/2019

j

1

-f

MINISTÉRIO DA FAZENDA ,

Secretaria da Receita Federal cio Brasil
Procuradoria-Geral da Fazên~a Nacional
.·
. i.11

.

l.

·

;

H;i

í

li:

·· '
., ,
'•;

l

l
'

. l

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
·:, DÃUNIÃO
,1··1
; 'l

I;'t;:-;

' ij . , ,
!,

,

Nome; EVELYN ÇAR9LINE GOMES SI~~,
CNPJ. 26.605.963/0001-02
': :i; ;.d ;) ,
·
·'. .t ~,. '.'
1' .J,l '
1,~ . •
l~ .
Ressalvado o direito de a Fazenda iNaclonal cobrar .e· Inscrever quaisquer dívidas. de
1

:

'~

. :1 .

,

•

·:

.

l

responsabllídade do sujeito passivo acim? ideptificàdo que vierem à sãr;apuradâs,1é"certfficado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal dó Brasil (RFB} e a Inscrições em Dívida Ativa da União {DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Naéional (PGFN).
•

a'

•

'l1 .

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à 'situação do
s'ujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN abrange Inclusive as contribuições sociais previstas
nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada · à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
,
l

'l

.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:52:21 do dia 25/12/2019 <hora âata de Brasília>.
..
l
Válida até 22/06/2020.
·'.
Código de controle da certidão: E77E.ED51.2529.035D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e

1.11:

;l

··:

,!
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PODER ATDDICIÁRIO
1
JUSTIÇA~·_ [_b_ O TRABALHO

DEw

e

.. !

riJu-

CERTIDÃO NEGATIVA

f.

!

. ,,, !,

".,:º'º~

1

1

~\~~~ r

1•

.,

'fj

['.
.

.

TRABALHISTAS
DÉBITOS
.
1

Nome: EVELYN CAROLINE GOMES SIMAO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.605.963/0001-02
Certidão nº: 192319717/2019
~
·
Expedição: 16/12/2019.., às. 20: 02 :}:
1
9
.
.,
I
'U·
.
Validade: 12/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
:~
de sua expedição.
11

Hl

i f i ea - s e

SIMAO
que
E V E ,,,.
:tfY! N
CARO L I N E
G O ME S
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito{â) no CNPJ sob o nº
i

26. 605. 963/0001-02,

H

·

Ni.O CONSTA!;

do Banco Nacional de Devedore·s

li• .
.
~r
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arf: 642-A da Consolidação das· Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei11b0 12.440, de 7 de·julho. de 2011, e
na Resolução Administrativa nº,l 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Ceriidão
são de responsabilidade dos
1·
Tribunais do Trabalho e e s t.ã o atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
,1
No caso dê pesso~ juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus;.;·br).
Certidão emitida gratuitamente. J

..

u

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

•
fÍ

Do Banco Nacional de Devedorls Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação âas pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiçk do Trabalho quanto às obrigações
. t"
'
estabelecidas em sentença condenatória transitada em iulgado ou em
'
., '
acordos judiciais trabalhistas, inclusive n'o concernente aos
recolhimentos pre~idenciári'os, a honorários, a custas, a
emo}umentos ou· a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério P~blic0 do
J
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

cnd::Gtst.:; 1:s .·b:::
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Consulta Regularidade do Empregador
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Certíãcado de Regularidade ·

l

1
l ·,''

t lt··.
f:<i~ { :a

i

1

' !

' ;'If.: . ,.

do FGTS-CRF

1

1

·- i

:1

\
1

..

•!

!.,

'I,1

rl .
!

1

inscrição:
26.605.~63/9?01-02
.
Razão Social:EVELYN:CAROÚNE
GOMES
SIMAO
ME
.
~
Endereço:
R GENERAL MENDES bE MORAIS/ JARDIM
.

u

79400-000

AEROPORTO/ COXIM/ MS /

i

.

'i
A Caixa Econômica Federal, no uso da .atrlbulção que lhe confere o Art.
-7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do: Tempo de Service - FGTS.

Jt
il

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

.,_

-

O presente Certificado ·não servirá. '.:de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contri~uições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS. 1
•
•

·

Validade:06/03/2020 a

.. Pi
lil
03/07/2020 jJ .

i:.

Certificação Número: 2020030604495643127618

.\

,

..1

Informação obtida em 07/04/2020 09:02:54

u

d:

,,'
jl
1

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a. verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

·

.·',

1ttps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consulf:áEmpregador.jsf

','
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PREFEITURA MUNICIPAiJCÕE
CAMPO GRANDE
,'li!
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL .
.
- . ,' nl
-·
SECRETARIA MUNICIP.ALDA RECEITAn,
.
r

DIVISÃO DE ÂR~WdiDAÇÃo ;;, 1 (

'!

•

_

r!.

~
1

··1·11·
;,:
'
1 ., ~

r b.l··
j

·

L

~

1
! Folha:

t, , .-

·i,._,
1

I •

~l 1•

1

t~

• ,.. , •• 1

!'. ,,1/'}

J·•
,_ l '·-,
' • . lij,
''··:1:ºt(i
_·

1

1

·1: .;;1 ,, ,

CERTIDAO NEGATIVA DE(9EB1TOS MOBILIARIO.
n'

Data: 08/04/2020 14:44
'1

\t

·i

·J

1 / 1

1

1

.f '

r

,i~I

~

·.1•!;
1'
!

- (

.

:,

_,

Nº DE, CONTROLÊ:!~2515/20-04.
~r-'f l • ,.
~

11•
1'
~ 1

1

Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3

1

1,1
'l 1

Situação: Ativa

~Jl
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE L:r,DA- ME

Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

,.

lf

l ~ndereço:

·
'-,,(VENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01

)~

,.,t'

CEP: 79.004-690

.{'·11.,

.

r.l

,o•

l j 1 ,,

.
CERTIFICAMOS QUF ATÉ A PRESENTE DATA~:,~~ÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
·11;;
lj ·,
,

A

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobràr dívidas posteriormerlte comprovadas, bem como,
aquelas pacjas até esta data, mediante cheque, àinda não compensados. nos termos do que dispõe o Parágrafo·
2 do Artigo 162 da CTN.
1

;j .
j,l

'j;
Validade: 08/05/2020

.,1;
A presente c!rtidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada .

ü
Campo Grande(MS), 8 de abril de 2020.

i
1

l,
1

i·

'·t
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Bairro: -JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
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1

!

GOVERNO DO ESTADO DE ~TO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTA!DO DE FAZENDA 1

\

PROCURADÓRlA-GERAL DO ESTADO
,·.J

. .

r·11;

ri·:1-

,.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBtTOS NÔM:094213/2020

f
i;

1

; , i •. i,

CNPJ: 07.603.857/0001-45

'

•

I

• ,;,

i

PI

f
.

;:t~·

1'

:r1
'· .,.
J
.

t r1
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.. :) l:~1. t,
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r

1

•
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1 'r1''

l · 1,\· ft

11·!.,lm/.iti•.

1

.1

,,
. . ... .
,,

Certifico que,
verificando os regdÜ·os relativos a'os ~éontrole·s -dé créditos do Estado, constatou-se, que até 1a4presente data, · não;: constam débitos
decorrentes· de ~réditos tributários c~~stit'uídos, inscritó~'.ou não e~ dívida ativa-,
pendentes de pagamento,
de responsabilidade da' pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Gross·o do Sul apurar, constituir, inscreyer e cobrar créditos tributários e
1
nãô tributários anteriores e posteriores i inclusive no período compreendido
nesta .certidão.
,,1
~

ü

.

.

1

'

:_l., i - / 1

~

f.

' .

~

~

' •

.;

.

'.

1

'.

,.

,-,

,,

~Il

Esta certidão refere-se a .situação fiscq.l do contribuinte do1
âmbito da
Secre'taria de Estado de Fazenâã .e:~da:.-Prócui:'â:aoria-Geral do Estado.
~jf; L: \.;,._ 1.7 _ .~i~:~\1:-:. ~:~J j t ~~~ ~:•t
Certidão expedida com ba§'t""rtdiFtf.~9,l'"êiâ Lei n. 1. 810, de · dezembro de
1.997, emitida às 14:39:43 ho:rti4§.'6ê~tí.il'~;f.o~tô'4/2020 (hora e.data:-- MS).
1

· v:~f(;;:·}t~_e~ytfi;'.~.,,

.

.

.

Certidão válida até sessenta'Waias~ a>'.obntar 'da data de sua expedição.
.

I.

.. :. ;

['/'-<··'

~
A autenticidade desta certidão.devJ~á ser confirmada na página .da Secretaria de Estado de Fazenda (www.se:fS:~~·ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
.
.·
.
do. Estado
(www.pge.ms.gov.br).
'l1~
tJ ··
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,,•

Fica acrescentado que. o número do !CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob·a responsabilidad~ do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna·necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
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CERTIDÃO POSITlVA COM EFEJTOS,OE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
{
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FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
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Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45

.

í

lr

1

~
1

,·

{e

_

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de '
respônsabllldade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

~p

;

L-

t.constam débitos administrados pela Secretanahfà Receita Federal do Brasil (RFB) 'com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da'.Lel,nº 5.172, 'de 25 de outubro dei 1966 •
Código Tributário Nacional , (CTN), ou objeto :de de<:ísão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal,
ainda não vencidos; e

ou

1Í"f

'

1

'·

i(ft ..

,.

, ,

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este d~rrento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa. ;: . ·
-.·1·, . ;.,,!:.. ·
. ·
I
.

: i

j .,,

~L~~

' •

I

'

!

..

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e
fillars e, n~ caso de ente:federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta à ele vinculados. ReferE!'-se à situação' do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abràngejnclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão estâ condíclonada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/!rfb.gov.br>
.<http://www.pgfn.gov.br>:1

ou

·q

:

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:19 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
1;,
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão; 0C28.8308.1ABE.7D67 f.
Qualquer rasura ou emenda fnvalldará. este documentô. ·:

-
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' 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da ~azenda Nacional. (PGFNJ débitos lriscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilldadê·suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante.bens ou direitos, ou com ernbargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
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PODER JÜDICIÁRIO
JUSTIÇA DO'TRABALHO'

l

CERTIDÃO NEGATIVA .D,,~ÉBITOS,:rRAltµHl~TAS
. · 1·i11··!l:t'!'
+ '. , ' :
,rf
' ·,
1
Nome: JMRS PUBLICipADE LTDA
, !:!\: /1 l;i:.
. j ! . )/ :
i..
.1.
e!. . ,..
l' ,.

.

!'

'·

}

/

.

.,

(MATRIZ E FIL:I:AIS) CNPJ:: 07. 603. 85 7/tOOOl:-45,
Certidão nº: 191887572/2?19
· Al.l;;_··ii;
;:1.1 ,1/,1
ª.i·;.t; ..
Expedição: 13/12/2019, às 04:41:2~6 ,,t'
;i
· i ••
11, ··j _
·( ·•
Validade: 09/06/2020 .;. 180 (cent~[~e oitenta) dias·, contados ,d.a dáta
1
de sua expedição.
1
:·jl
:.
t
I
e
1 · j ..

;,.}/T':."1.l_.'.i,if,.

l'fl'

e e, r t i f,<:.'i~c-a - s e

s

u B L I e I D AD E
L T D A
(MATRIZ E FILI~IS), inscrito (a) no CNPJ sob o nQ
1
07. 603. ss) (0ê>'Ol-45 ,· NÃO CONSTA do Banco Nacional ,de ''Devedores
'
•. ·i~ "'
Trabalh1.'s1t·as.

t~\.,&. . .

J ~-R

p

Certidão emitida com base no art.: 642-A da Consolidação das Leis· do
Trabalho~ acrescentado pela Lei nQ 12.440, de 7 de ju~ho de 2011, e
na Resolução Admin'istrativa nº f470/2011 do Tribunal Superior do
Jl
Traba~ho, de 24 de a~osto de 20Jl.
i
Os dados constantes desta Certrdão são de responsabilidade· dos
Tribu"":~ais -do Trab~~ho e estãq!j, atualizados até 2, (dois} dias
anteriores à data da sua expeloição.
•.
'
No c·aso-aê pessoa jurídica, a c~'ftidão atesta a [empresa· em relação
a todos os seus estabelecimentq}:;!Jf;. agências ou ,,filliai~ .. , . ,.
A aceitação desta certidão co,n/diciona:-se, à :ve:rif icação ,. de sua
•.
;'•f•·
l l·
. .
·,
autenticidade no portal do T~!*-bunal Superio/. do Trabalho na
Internet (http:/ /www.tst. jus .b'r).
·
C'ertidão emitida gratuitamente.
ri:
1

0

:!'
'•·

-1-1

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional .de Devedores Trabalhistas. constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça 'do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em jdlgado ou em
acordos judiciais trabalhistas., inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciário~, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos de;terminados em lei; ou decorrentes
de' execução de acordos f Lrmados], perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliMção Prévia.
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Nota Fiscai de Serviços Eletrônica

ººº~7

23/04/2020

Número da Nota

0000139'2

Data e Hora de Emissão

PR!Sf~ITUAA MUNICIPAL DE CAM?O GRANDE

23/04/2020 14:01:49

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA· SEMRE

'',Código de Verificação

10993a72

Rérff',:,,, F:i'.SCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA • NFSe
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: JMRS PUBl!CDADE LTOA. ~ ME
CPF/CNPJ: 07,503,857 /0001:·45
::iscrição Municipal: 0012256100·3
Endereço: AVENIDA RODCliFO JO:SE PINHO, NoS15 - CASA 01 • JARDIM SAO BENTO· CEP:79004-690

=--~-·-. ..

~unidpio: CAMPO GRANDE

.

--11

----T-O_M_A_D_O_R_
D_E_S_E_R_
V_IÇ
_O
_S
UF: MS

ome/Razão Social: CÂMARA MUN!C!PAL OE COXIM
PF/CNPJ: 03,969,623/00G:t-,;5
ndereço: RUA
JOÃO í?ESSOA, NC.:,.39
CENTRO
Município:
COXIM
<:'~ ~ iA!RRO
•
JJF:·MS• CElP:7940í:
_.::.:H
.;··;...:=100
:..;·:~n:::
ai~l:·.:.r;;e.9;.;
;. id:;;,e
;:;.;.i;;.
as_@
:.,iig~m;,;;a:;;i;:.l,_
: c.o::;.
:.m_,_

i

_

1

O!SCRl>lL'!AÇÂú POS SERVIÇOS

Descrição: MATERIAL PUSUC!TÁR:O CONFORME CONTRATO Nº 011/2017

<)º"
-

•
sr::. :.:::·<IM AGORA- CNPJ tl.662.082/POOl-56
'NF soi
e,nAAo sco.oc- v"'ó'
,.coo,o<i ..• •

-'°'°:: ~

e,

.

.

.

:'

Qtde\ unltârio R$
1
1

2.000,00
500,00

TotalR$

2.000,00

soo,oo·

µtem
(SIT!: COJüM AGORA - CNPJ ll,662.0S2/0001·56 NF õOl
l,)ESCONTO PAORÃO

RECIBO
IAICÁRIO ANEXO
l

!

\

1

u

l

'!
l

~
'L

PIS (0,6500%):
R$ 0,00
11/alor Total das Deduções:

T

COflNS (3,.0000%):

.. -· R0,,00

INSS (11,0000%):

~Hf,OO

\

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 2.soo,00
P.A!íc,uota:
a:.urrrrsm:-··- ••-~
R$ soo,ou~ ·
de Cálculo:
.ã ai;imt-G"!i'::&QJ'•

rase

Rs]_&9,;.*~r.?01\

OUTRAS !Ni:'ORMAÇÕES

-,

ltv'alor do ISS:
5,000/ol_

Lx:al da Prestação do Serviço: COXIM/MS
T·it::,utação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

ês de Competência da Nota f\sca,: ,i";:::.020
ecolhimentc: íSS A RECOLHErl- PELO ??.ESTA)CR
~:~;~~~~f~~~to do ISSON rE:fe,-:,.:·.:2 i estz Ni'Se: 15/05/2020
~

I

~-"'-•~t:kro.:/n..r":-::~r"'I

IR (1,5000%):
R$ 0,00

""'

.L

CSLL (1,0000%):
RS

o.oc
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SIM
SIM

' '. ..: ~:

.

º""º"'º

frrtbutável

· • ·
.

PI NºCULAÇÃO:
030/2020
SITE COXW, AGORA
MPANHA:
ALEI
RNECEDOR:
M ORG.
C f SÂ.NlCA
L:=AL M= ~
ssirro: s; z.soo.oc .

,,

R$ 25,00

nhn?id nota fiscai==OTUO,\JDAwNzl=&confirma=;VXc9PQ==&temPrestador=VGc9PQ==&canc...

1

. ,:viços constantes desta Nota
.:;cal foram executados e conferidos
.elo Chefe do Setor Competente

Coxim· MS ~ /~.

,G.~ . -~-

Rogéno M G. Proença

FISCAL OE CONTRATO

o
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Chefe do Setor
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Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

llll50033060000000050492500000000000003000006015
lllll lll lllllllllllll llll llll l lllllllllllllllllllllll lllllllllllll lll Ili

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

No.: 601

Rua Filinto Muller, No. 1020
COXIM -MS

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Série)
Site: http://www.coxim.ms.gov.br
Prestador de Serviço
No. CAE: 504925

No. Inscrição Municipal: 504925
Nome/Razão Social: M C F S LEAL ME
Endereço: JOSE ADELINO DE CARVALHO, No. 228

Data de Emissão:
19/04/2020
Hora da Emissão:
11:43:43

CPF/CNPJ: 11662082000156

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Bairro: SENHOR DIVINO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Telefone: E-Mail:
Regime Tributário: NORMAL

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOAO PESSOA ,No. 139

.'

Bairro: CENTRO
MunicípiÕ: COXIM Estado: MS Cep: 794000000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
1.E: ISENTO
1.M./CNPJ do SUBST:
Telefone: 6732911539 E-Maii: camaracoxlm@camaracoxim.com.br

Ul

Descrição do Serviço

ISSQN %

Divulgação de fullbanner tamanho 485x60px entre os dias 13 ao dia 18 de abril
de 2020 sobre a·campanha LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO conforme a PI
nº030/2020 por intermédio da agência RE9 Ideias com CNPJ.
nº07.603.857/0001-75. Dados bancários para pagamento Caixa Economica
Federal Agência 1107 Operação 003 C/C,1281-4 - M.C.F.S.LEAL • ME.

Quantidade

5,0000

ValorTotài

Valor Unitário

1

2.000,00

2,000,000

ü
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:
2,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

Valor ISSQN Devido:

Valor ISSQN Retido:
0,00

100,00

Forma de Pagamento: Valor Total da Notà:
2.000,00

AVISTA

Dados Adicionais:

o.oo

0,00

Informações Fiscais:

...

-

-

-

-

-

-

- ..

- ....

-

-

-

..... - ...... - •. - - ..

-- -

...... - . ...........

"'

•. - - - -

...

- -

"'

-

- ..

-

Recebi(emos) de M C F S LEAL ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

-

.. -

-

-

.. - - - .. - - NFS-e
Número: 601
Série: 1

Data:

Identificação:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Local da Prestação do Serviço
( COXIM - MS
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Fls.005505
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GF~OSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIF:AL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Data: 08/04/2020 14:44

•. t ~

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 42515/20-04
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS
( -lndereço:
'-1(VENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01

CEP: 79.004-690

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO

A.

ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas. bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante chegue, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 08/05/2020

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

u

Campo Grande(MS), 8 de abril de 2020.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Fls.005506

000799
~

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DOESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBI,TOS NÚM: 094213/2020

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a.~ituação Jisc:9-l do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazerlliã"
cta·\.Prócitirã8.oria-Geral do, Estado.
)'.~J'"" .;.:. :"~·i:. '-{ ,,,,-~4,
Certidão expedida com bas'~'.;'h:J;j1~tf?'
. -i:21i4~•Éíâ Lei n. 1. 810, de dezembro de
1.997, emitida às 14:39:43 hdtt'â~::'~á'.;k~foa3/'Ôr~/2020 (hora e data - MS).

e:

>,•

.,,~,;}:;?:~:::/~~&~

Certidão válida até sessenta'.¾"'días .ci';:,ci:>ntar da data de sua expedição.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms. gov .br )· ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

u

Certifico que,
verificando os registros relativos aos controles de cré~
ditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam débitos
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou· não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
de responsabilidade da pessoa física ou
jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributá~ios e
não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido
nesta certidão.

Fls.005507
18112/2019

000800

1

l

MINISTÉRIO DA FAZENDA
,
Secretaria da Receita Federal.do Brasil!
Procuradoria-Geral ,da Fazenda Nacional

DE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JMRS PUBLICIOAOELTOA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria. da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art.151 da Lei.riº 5 .. 172; de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto: de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. ou ainda não vencidos; e

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é vãlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN é abrange inclusive as éonttlbuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lêi nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

a

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos·
endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na'Pcrtaría Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:19
dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: DC28.830MABE.7D67
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ü
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2. constam nos sistemas da Procuradorta-Oeral da Faz:enda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilldade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargosdaHtzenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
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?ODER JUDIC IÁRIO

JUSTIÇA DO TR~BALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão n2: 191887572/2019
Expé'dição: 13/12/2019, às 04:41:26
Validade: 09/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
certifica-se

que
JMRS
PUBLICIDADE
LTDA
(~RIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O n2
07. 603. 857/0001-451 NÃO CONSTA. do Banco Nacional de" Devedores
1
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n2 12.440, de 7 de julho de 2Ôll, e
na Resolução Admini'strativa n2 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuaiizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa júrídica, a Certidão atesta a empresa em relação
ltodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.,
"'--/. aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamehte.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença ,condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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IX

CAIXA :õCONÔMéCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrlção:
Razão Social:
End1::reço:

07 .603 .857 /0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de rraío de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

l
!

u

1

o presente Ce:tificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a com:ribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

.1

Certificação Número: 2020031405134410838880

1
1

i

tnrorrração obtida em 16/04/2020 16:31:35

1

A utilização deste Certificado -para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.càixa.gov.br
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Va!idade:14/03/2020 a 11/07/2020

Fls.005510

:---· .•.........

_.

-~-·-'

:

-·-.

-_

e

·-----·-----···--· --· ... ·--·-··-.

!Esta. do de Mato Grosso o Sul
1 :~ . Prefeitura Municipal de Coxim
:: . · !Secretaria Municipal de Gestão
1Gerência de Receitas e TribÚtos
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'--·--·· ···-··- ·--- _.e._.. ----·-- ·-·····-·---··--·· -·-- ------'---·-- . ·--··-·-----------------·--·-·----·· ·····----· ---- ··--·Dados do Contribuinte: M C F S LEAl:. ME
CPF / CNPJ: 11662082000156
,;j
Finalidade : Verificação de Débitos
lf

,!!

Certidão Negativa 512/2020

Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica Murncipal, constatou que até a presente data, não existe crédito tributário constituído, pendente de pagamento, relativos ao ALVARA E ISSQN e DEBITOS GERAIS, do contribuinte ern nome do Sujeito Passivo acima identificado, referente ao contribuinte supracitado.
A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida
e não constitui prova de inexistência de créditos tributários municipais e não exclui o
direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os créditos à vencer, vencidos e não recolhidos e os que venham a ser apurados.

·-·· coximVálida por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

~11· 662.082/000Y-56
-~

/

_,.;... ... :. '·

-•· -·•-- -••-•• ••·-----·w------------•-

••·----

'·•

RU~ FILINTO MULLER, 1120-CENTRO-CEP 79400000
COXTM-MS,

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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00080,{
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Rééeita Federal do Brasil
Procuradoria-Ger:al ·da Fazenda Nacional

~

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DfVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome:M e FSLEAL-ME
CNPJ: 11.662.08210001-56
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas; é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a ínscrições em Dívida Ativa da União junto ã ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).

U

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se àsituação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nasatíneas 'a' â 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n-º 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:01 :02 do dia .19/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2020.
Código de controle da certidão: FB41.E988.9C55.E088
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Fls.005512
C_onsulta Regularidade do Empregador

19/04/2020

ºº15
l

l,

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 11.662.oa210001-s6
Razão Social:M e F s LEAL ME

u

'

RUA JOSE ADEUNO DE CARVALHO 228 / SENHOR DIVINO/ COXIM / MS /

79400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere. o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo-de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2020 a 22/04/2020

Certificação Número: 2020032403484987684841

u

Informação obtida em 19/04/2020 13:07:59
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação· de autenticidade no site da Caixa:

www.càixa.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome:

Me

F

s

LEAL

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.,662. 082/0001-56
Certidão. nº: 191508647/2019
Expedição: 09/12/2019, às 22:28:25
'
!
Validade: 05/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
1
"

u

qu~

M

e

Certidão emitida com basé no art. 642-A da consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na RÉlsóiuaãê Administrãtivà nó 14 iêl.2011 do Trifüiriâi Superior do
Trabalho, de 24 de agosto dê 2011.
.Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dat~ da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidadé no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / /www • t s t . j u s . b r) .
Certidão emitida gratuitamente.
ZNFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identíficação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto· às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Concil~ãção Prévia.

:11.,662.082/00

·Jie
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Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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F
s
~EAL
(MATRIZ E FILIAIS)' inscritO·(a} no CNPJ sob o nº
11. 662. 082/0001-56, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas. ,.
Certifica-se

1

/,
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'J

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins de direitos que o Jornal Eletrônico Coxim Agora
com CNPJ 11.662082/0001-56, possui funcionários legalmente habilitados
para a função respectiva de Jornalista e Repórter Fotográfico "em seu quadro
de funcionários satisfazendo as exigências do parágrafo 2° do artigo 2°
DecretoEstadual n°.1:2.36S-de 03/07/2007.

Nome: Maikon Cezar Ferreira Santos Leal
Luiz Eduardo dos Santos

E por ser verdade, firmo o presente.

{J

Coxim-MS, 19 de abril de 2020

Maikon Leal
Diretor

11 662~082~01-5b
j

M C (~
-.
t..EÂ.L.~ ME
·. i~ AGORA
·

A. SERVIÇO DA NOT!CLti,

·

BAIRRO

· O~ CARVALHO. Z28
SENHOR DIVINO

ceP~
400-000 · co.<JM·

.
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A SERVIÇO DA NOTICIA
Rua José Adelino de Carvalho, 228 A Senhor Divino - CEP 79400-000 - Coxim - MS

TABELA DE:.PREÇOS
'!

..
~n

Anúncio
Banner fui! 485 x 60 pixeis

Valor (diário) R$
650,00

"'

Banner full 1130 x 90 pixeis

11-00,-00

Banner fuil 30() x 250 pixeis

450,00

Banner fui! 300 x 150 pixeis

360,00

l"'

,

Banner fulJ 350x350 pixeis

500,00

(Tabela entrará em Vigor a partir de 1° de janeiro de zozo e será váflda até 30 de junho de ZOZO}

u

Coxim-MSJ 19 de abril de 2020
Atenciosamente,

f1
RLJ.r,.JC:S<~ :,::-,~:uN,J :=.E C.-SH)h:..t.~1'::}.
EJ-\iR.f'..:() 3SN!i0t"-~ C;VlNO
CEP 70 4CJ--.OCO •. COY.JM

Dep. comercial - Maikon Leal

Jornal eletrônico Coxim Agora

zzs

. 'l/

t.EAL · ME

f.J ~GORA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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GOVERNO DO ESTADO DÉ MATO GROSSO DO'SlJL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
,fi .

.

~

PROCURADORIA-GERAL DO ÉSTADO
·11

ººf9
1

'

11.

1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:689135/2020
~

CNPJ: 11662082000156

Fica acrecentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatárió da
certidão.
Esta certidão refere-se a
Secretaria de Éstado de Faze
Certidão expedida com ba
1. 99·7, emí.t í'da ~s 16: 35: 03 h

Certidão válida

do contribuinte do âmbito da
.cria-Geral do Estado.
,, Lei n. 1. 810, de dezembro de
/2020 (hora e data - MS).
r da data de sua expedição .

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

(.)

~A:ojb..lr~ llt: CArlYALWO. -?28
/
6Altm SENHOR OIVlNO
79 400-000 · OOJ0r1i
.
MS

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov .br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

u

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a_ presente. data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em divida ativa, ou crédito não tributario inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

23/04Í2020

Número da Nota

00001393

PRlffEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Data e Hora de Emissão

s::t:RETA@A MUNIC!PAI.. DA RIECEl:TA • SEMRE
NOTA FXSCAl DE SERVIÇOS ELETRÔNICA· NFSe

23/04/2020 14:09:36
Código de Verificação

881c5caf

PRESTt.liDOR Dê SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUl:H.EC!'.DADE LTDA • ME
CPF/CNPJ: 07.603.857/0001.-4:!:

lnscríção Municipal: 0012256100·3

Endereço: AVENIDA RODOl..:FO :iOSE?!NHO, Nº615 - CASA Cl • JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
UF: fJ!S

Município: CAMPO GRANDE

TOMADOR DE SERVIÇOS
orne/Razão Social: CÂMAAA ML\i.::c::;PAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03,969.623/Dvú1·6S
ndereço: RUA JOÃO ?i:SSOk, ;,: •)139 • 8A!RRO CENTRO • Cf P:7S40D·COO
unlcipio: COXIM
UF: MS
_E_:ll}ail_: re9ideias@ mail.com
. D!SCRIM!NAÇAO DOS SERVIÇOS
escrição: MATERIAL PUBLICTÁ:".iC· c:c,:~FOR.ME CONTRATO Nº Oll/2Ó17
,. '"··'
... ,
I Nº 034/2020
.
.
.· . ' EICULAÇÃO: SITE EJ?IÇÃO MS
MPANHA: LEI ORGANI:::..:c.
•.
•
. • -~ ·· ,
.
.;- _.,,
ORNECEDOR; PC DE SOUZA ?,:.GD!;::;:::,:s ME - SIE EDIÇI\O MS_s ct--WJ 15.153.624/GC,Ol-16 NF 433
{_),LOR BRUTO: R$ 5.000,0:l - O::SCOi!TC ;;;,oR.iO Rs 1.000,00 ° V~LOR FORNECEQOi<- Rs 4 ..~_001.90_,, : • , : ';: :.

SIM
SIM

Qtde1.1

r.tem
lTE EDIÇÃO MS - ;::N;>:, 1$,153,524/0GOl-16 Nf 433'

l

ESCONTO ?ADi:.ii.O

Total R$
4,000,00
1.000,00

Unitário R$
4,000,00
1.000,00

RECIBO

IAJICA·RfO ANEXO
.
!

1

COFINS (3,0000%):
R.$ 0,00

! a---"""""-.••.•.""""==""'"=--'""'
· .r-,•o.::rn--"'t-·

INSS (H,0000%):
IR.$ O 00
-•::i,···;;n;;;:;;asas-~

VALOR TOTAL DA NO'fA

alor Total das Deduções:

r

"...,

H PSi"'51'D5V!l~

..,

~,s;;~; ~

CSLL (1,0000%):
R O 00

= R$ 5.000,00

:asrn--=-=,Alíquota:

ibCGO,?OJ..,WZ@IF1n~rm-=.E,i,!&Q.2:,,ü,Ra

alor do ISS:

..

S,OOOJ.:1

R$ 50,00

OUTRAS n>lfORMAÇOES

ês de Competência da '.iota Fisca': ;;,, 2020
ecolhimento: ISS A RECGLHER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
~êscrição da Atividade: Agencias de publicidade

·ata de venc:mento do ;ssQ \J refe:2r:':2 à esta N~:rS
. . ::::e:::.:. . :.1::.s,_·o"'S"'/c.:2:.0: ,.,2:.:C::..·
1

httns·//nfse.omca.rr:s.cov.bi'iNo:aFiscai/notaFiscal.php?id_nota_fisca!=OTUONDAyNjE=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==,

...J

1/1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

ributável

pelo Chefe do S;etor Competente

~xim -MS..!-'

/ ~(} /lO/º,

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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~~-!rviÇOS' constantes ã~sta Notê
. ·iscai foram executados e conferidos

"º
•
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Página 1 d
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller, No, 1020

No.: 433

IIII50033060000000050584300000000000009000004334
IIIII Ili lllllllllllll Ili lllll Ili lllllllllll llllllllllllllllll ll li l Ili Ili

COXIM-MS

Série: 1

Site: http://www.coxim.ms.gov.br

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 5Ô5843

No. CAE: 505843

Data de Emissão:
23/04/2020
Hora da Emissão:
13:10:25

CPF/CNPJ: 15153624000116

Nome/Razão Social: P C DE SOUZA PRODUÇOES ME
Endereço: AV VIRGINIA FERREIRA, No. 500 SALA 8
Bairro: SAO JUDAS TADEU
Município: COXIM Estado: 'MS Cep: 79400000
Telefone: E-Mail:

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO
Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Regime Tributário: NORMAL

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: GAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOAO PÊSSOA ,No. 130
Bairro: CENTRO
Município: COXIM

Estado: MS Cep: 79400000

Local da Prestação do Serviço
( COXIM - MS

J

Descri_ção_cl_o S~rviço

ISSQN %

VEICULAÇÃO DE FULL BANNER 480X60PX, CAMPANHA LEI ORGÂNICA,
DE 13 A 19 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PI 034/2020.

Quantidade

5,0000

Valor Unitário

1

Valor Total

4.000,000

4.000,00

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA - AG 1107 - CC 2009-4

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:
. 0,00
Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

[ : ofo ma~6~s F 1~~~~

Valor ISSQN Devido:

Valor ISSQN Retido:

200,00

0,00

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Forma de Pagamento:.Valor Total da Nota:
A VISTA

Dados Adlclonàls:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ]

Recebi(emos) de P C DE SOUZA PRODUÇOES ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços
indicada ao lado.
Data:

I

J

4.000,00

I

Identificação:

NFS-e
Número: 433
Série: 1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
1.E:
1.M./CNPJ do SUBST:
Telefone": 3291-1539 E-Mail: renatagsantos1@hotmail.com
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Fls.005532
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:
Data: 08/04/2020 14:44

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 42515/20~04
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS
(_;:nd_ereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

A

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas. bem como.
aquelas pagas até esta data, mediante cheque. ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 08/05/2020

u

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 8 de abril de 2020.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

CEP: 79.004-690

Fls.005533

000825
.~

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:094213/2020

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstãncia que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a .situaç;ão fiscal

do contribuinte do

ãmbito da

Secretaria de Estado de Faze~~:·:l~J~~;;;:t,1Jtf~oria-Geral do Estado.
Certidão expedida com ba~é{f"ríó\:,i:fr't;;:J:;;;,?l94""a·á Lei n. 1.810, de dezembro de
1.997, emitida às 14:39:43 hô:t;;ts}dbiíd'.i;'.aJfosY'.'614/2020 (hora e data - MS),

~· · - 'i;~~~=
'cüas: a· 'cónta~ da
1

kt-'"

Certidão_ váJ..j..dª

.u

1

da ta de sua · e_

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br.) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pgê.ms.gov.br).

o

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

u

Certifico que,
verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data,
não constam débitos
decorrentes de créditos
tributários constituídos, inscritos ou não em divida ativa,
pendentes de pagamento,
de responsabilidade da pessoa fisica ou
jufidica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não tributários anteriores e posteriores, inclusive no periodo compreendido
nesta certidão.
·

Fls.005534
18/12/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria.da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazénda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DÁ UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabllldade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Recelta . Federal do Brasil (RFB) com
exiglbflldade suspensa nos termos do art 151 ;datei nº 5.172; de 25 de outubro de 1966 Cõdigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judícial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exígibilldade suspensa nos termos dó art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos; ou comembargosda:Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que. determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a êle vinculados,. Refere--se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parâgrafo único do art 11 da Lei nº 8.212. de 24 dejulho de 1991.
·

e

A aceitação desta certidão está condícionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
· Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:19 do dia 18/12/2019 <hora sdata de Brastlia>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: DC28.830B.1ABE.7D67
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u
r0l)
ov

'-~~
"'-.d'
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Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
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@D.0827
~

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
CertiHão nQ: 191887572/2019
Expedição: 13/12/2019, às 04:41:26
Validade: 09/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
JMRS
(MATRIZ E FILIAIS)'

PUBLICIDADE

LTDA

inscrito(a). no CNPJ sob o nQ
Banco Nacional de Devedores

/0001-45, NÃO CONSTA do
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº i2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribuna~s do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicion~-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
07. 603. 857

(J

que

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários
·íâ"'entif icação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes p·erante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas(êm ~htença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais1 trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentog ·p~evidenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou \?~recolhimento·s determinados em lei; ou decorrentes
de execução de 1,icordos firmados perante o Ministério Público do
.
Trabalho ou Comisião
de Conciliação Prévia.

f~

"

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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Certifica-se
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IX

CA/XI". :õCONÓMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão soclah
Endereço:

07 .603.857 /0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JAR_DIM BE1:;A VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, dâ Lei 8.036, de
11 de rralo de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regu:ar perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a cóntribu.ções e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validacie:14/03/2020 a 11/07/2020
Certifk:a.;ão Número: 2020031405134410838880
Informação obtida em 16/04/2020 16:31:35
A utüização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autentictdade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

í
1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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o
TABELA

Ü

FULL BANNER (480 X 60)

FULL BANNER (200 X 180)

R$ 1 ..400,97 /Dia

FULL BANNER (970 X 70)

R$ 2.104,99 /Dia

u
FULL BANNER ( 480 X 300)

R$ 3.157,46 /Dia

Válida até .31/12/2.020

,

rn

liT~...,ji

(67) 3291-1603
(67} 99930-1263

edicao@ediçaoms.com.,br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

R$ 933,98 /Dia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE.GESTÃO
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

o oº,-r
.ª:1} ,·~,\· .·i..
(}
',

\t
'À'
1~ ~

Rua Filinto Muller 1020 - Centro - CEP 79400-000 - Coxim/MS
Fone: 67 99657-9993 - www.coxim.ms. ov.br

\

1
~

Dados do Contribuinte

P C DE SOUZA PRODUÇOES ME ·

CAE.

505843

.

'

r

·;;

··,

.

"

CPF/CNPJ ·

15153624000116

Finalidade

VERIFICAÇAO DE DEBITOS .
·'

u

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 504/2020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Válida por 60 (sessenta) dias e para o fim a que s~ {lestina, a partirda data.de emissão.

- Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica
Municipal,

constatou

que

até

a

presente data,

não existe crédito tributário constituído,

pendente

de pagamento, relativamente ao ISSQN e/ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado,
referente ao contrtbuínte supracitado.

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e· não constitui
prova de inexistência de créditos tributários municipais e não exclui o direito de a Fazenda Municipal
(_,gir, a qualquer tempo, os créditos

à

vencer, vencidos e não recolhidos e os que venham a ser

apurados.
Certidão expedida em, 17 de Abril de 2020.

fl:':;OV.1-. Sº\!(1nr O\iS
8 \f1VS .. Oi/E; ·v~Ejtf:l::id ~fr·Ji8t:H/\ /\\1

3~~u ~· s2ç4~::1ri(tfJt~<i
\:r7J1t)~:;

:;o ::,c.1

Fls.005539

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO,ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:109888/2020

CNPJ: 15.153.624/0001-16

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a,.s.ifhaEq.~:.iisf~l do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Faze~â'hi:cta".'fJ?:'iõé:ú3!Jãê1.oria-Geral do Estado.

}~f {; 1/t\ffii'.;;:.it{\! jl}~!

Certidão expedida com basf.
iIJi.~it-~Jjg.~'~à'& Lei n. 1. 810, de dezembro de
. ~.a . ·iS < : ··-::-,:~:1c,i!f o.,r,,_.~~::.:-..;:, ---~_,,..,. ·,,:"·':--. --.,_ ~
1.997, emitida às 11:12:08 horlfs;3cr:~~a:W2,B-r(0'4/2020 (hora e data - MS).
-••

-

C~i:_tiçião yáliga

u

1.

gata de sua e

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estàdo de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

- _,.._·t ..

----··--1-17:\..I:-,

.,J_ --- _.., ••• ,__
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u
'~

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam· débitos
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido
nesta certidão.

Fls.005540

Página

PODER JUDICIÂRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DÊ DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: p C DE SOUZA PRODUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ; 15.153.624/0001-16
Certidão nº: 10033006/2020
Expedição: 28/04/2020, às 12:10:16
Validade: 24/10/2020 - 180 (cento e oitent~) dias, contados da data

U

Certifica-se que PC DE SOUZA PROOUCOES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ' sob o n ° 15 .153. 624/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com. base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
nª Resoluçªo Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Su.per.ior. dç
Trabalho, ae 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de !esponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 \dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais,
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porta·l do Tribunal. Superior do Trabalho na

Internet

(http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.
INFQRMAÇÃQ IM.WR'l'AN'l'~
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas coristam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inªdimplentes per.ante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários,

a honorlu;-ios,

a cu stas ,

ª

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minist~rio Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

de suª expediçªº'

Fls.005541

·. .' E~~Q .
· : . ~ÃÔNEGATIVADEDÊJ3tTÔSRf:LÂTi:r:üf.r,s~ós,:~-Ê1':pl\llÔA~Â :.
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.

afineas .a a <f do paragrafo: ursce do ert, 11 da Lein~8.2t?,. <fe 24de julho de 1991 ...
w•·

•·
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•

•

'

.·

•·

'

..• ·

•

•. -,..

•

•'

· ·==~J;;;»~~=~FN<f ~i7;1(~oih~14,
Valida até· 18105/2020.
. Código de0controle dacertidã6: 6168.6ÓFF.AFaE.36M
. Qüatquetrasura ooeménda:Jtwàlídará~:®cumento::

u
~
.if~'{J~J:,
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00083.~

1

li

Voltar

Imprimir

]

1

1

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

15.153.624/000l-16

Razão Social:P e

Endereço:

DE SOUZA PRODUÇÕES ME

RUA OTACILIO SEVERO DOS SANTOS 100 / JARDIM BELA VISTA/ COXIM
/ MS / 79400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:18/03/2020 a 15/07/202Ó

u

Certificação Número: 2020031804480565252423
Informação obtida em 28/04/2020 12:05:19·
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
. condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www~caixa.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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Inscrição:

"
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-67 99936.S2S1
Rlm'P9.Jt1'

:i,-J.,,.qg//

sso Gabnel é a cidade com
maior índice para epidemia

u

de dengue no MS
~:'

i:

il

·ff.'l='"

ü

Efi'-=f"HE::f;tHmES

. -

67 99936.5251
Bebê com Oown .e. tratado
com hídroxk!Qroqulna

morre da Co\llrl-19

Mais de 117 mílhõesde

manças em risco de perder
vaána do sarampo

.

-
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Número de recuperados
supera o de infectados pela
Col4d-19 no Brasil
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@ediçâoms

r~
WhatsApp é prindpâf rede
de disseminação de fake
- - · - - . -· ~
,..

...

....

r,n
~,,:r~

;.l~· . ~~

u © edíçãoms

STF permite que estados e
municípios ~lamentem

isolamento sociaJ

WhatsÀpp é príncípal rede
de dísseminacão de fake
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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1
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~úmero da ~ota
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í 00001398,

I

. ,Datá e Hora de Emissão

i.·

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
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l

Notà FlsJa·I de Serviços Eletrônica

·

H

24/04/2020 14:10:42

ódigo de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFSe

i'

·11; '

4e026ae7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE LTDA • ME
CPF/CNPJ: 07.603.857/0001-45
-

.

""

:l.
·Inscrição Municipal: 0012256100·3

1
1

;ih

Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 ~ CASA 01 - JARDIM
SAO BENTO·
CEP:79004-690
;,4·
1
Município: CAMPO GRANDE

UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS·

l.ll

mail.com

.n (

Qtde1
1
1

:tem
ORTAL DO NORTL: - Ci~PJ 00,861,211/0001·19 NF 26
ESCONTO PADRÃO

Unitário R$
2,160,00
540,00

Total R$,
2,160,00
540,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

orne/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM.. .
PF/CNPJ: 03.969.623/0001-65
1 ;
ndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:7~400~0~0 ... ,
unldpio: COXIM
. UF:. MS
. E-mail: re9iclt:!i?s@.
.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
escrição: MATERIAL PUBLICíTÁ<l.iO.CONFORME CONTRATO Nº .011/2017
. ... .
. .
'I Nº 038/2020
. . ·:Í . . .....
EICULAÇÃO: PORTAL DO NORT::
-, ..
. . . .. ,t
,.
AMPANHA: LEI ORGÂNICA
. .·, '
, .. : . :
·{'
,;·;:
/ L "RNECEDOR: HONÓRIO MAL~.QUIAS DE SOUZA· ME· PORTAL DO NORTE~ CNf'J 00.86Ül1/Ç)001-19 NF 26
lOR BRUTO: R$ 2.700,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 540,00 • VALOR
FORNECEDOR
2:160;00:,
.
'
..... R$•lt-•
' ..

I'

1
1

~,

'

REtlfíÔ:

iAICÁRIO 'Á'~exo
0
COFINS (3,0000%):

PIS (0,6500%):

R$ 0,00

R$ 0,00
alor Total das Deduções:

.

1

. INSS (11,0000%):

1

R$ 0,00
VALORTOTALDA NOTA= R$ 2,700,00
íquota:

1Base de Cálculo:

CSLL (1,0000%):

IR (1,5000%):

R$ 0,00

R$ 0,00
alor do ISS:

R$ 2.150,00

R$ 27,00

OUTRASINFORMAÇOES

ês de Competência da Nota Fiscc!: 04/202.0
ecolhimento: ISS A RECOLHER P:::L.0 PRESTADOR
NAE: 731140000
atá de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/05/2020

1

.J
,f

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
}
Descrição da Atividade: Agencias.de publicidade

-!

.

httnc:.·//nfaA nmr.n.ms.aov.br/!'-iota,=:scal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=OTUONzQyMjg=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

., ..
J

1
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(viços constantes desta No:
~I foram ·exêãJtados e conferid
elo Chefe do'Setor Competer ~

~1

l

~!;2À?

l .

O·

Rogéno M G Proença

ctiefedoSetor

FISCAL DE coNTAATO
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NotaF~·de
Serviços Elêtronica

PREFBTURA MUNICIPAL DE COXIM

f ..

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Rua Frtinto Muller, No. 1020
COXJM-MS

No.:26•!,

~

No. Inscrição Municipal: 508122

Bairro: •SENHOR DIVINO

lk

.

1

f :, ,,.

No. CAE: 508122 ..

Nome/Razão Social: HONORIO MALAQUI.AS DE SOUZA- ME
Endereço: AV. PEDRO PEDROSSIAN, No. 862 SALA 2
_

_

1:J_.'_i

f'..
.

·I

r>
11

.

··1

._f1 _

J

i

'j ,.

1

f ,!1

•

1 .

:.Í.

; 'i' , f'iti
. . ·1·
•l'
.,) : t r~, ri :.; l !,í'_
l" ·J

Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: E-Mail:
.
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

,._.· ·

Data de Emissão:
20/04/2020
Hora"da Emissão:
17:48:18
Natureza c1e Operação:.

CPF/CNPJ; 00861211000119

•J'
·;

.•

1:1'

PRESTACAO OE SERVICO
. 1 •..

.Jf ,,;

. · .. '1 1.·/''
r:; .·

NACIONAlf} .

;t

~,

.•.

Situação da Nota Fiscal:
.•..'AUTORIZADA.;
,1

t'

}t'

1

l

l~[;

Tomador do Serviço

l

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

1d

Endereço: RUA JOÃO PESSOA ,No. 139
Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 794000000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E:
Telefone: 6732911539 E-Mail:

I.MJCNPJ do SUBST:

. ,r
'

]

l4?C8l da Prestação do Serviço
COXIM -

MS
ISSQN %

Descrição do Serviço

Quantidade

Valor Unitário

1

2.160,000

0,0000

BANNER 980X90 ORANTE 5 DIAS

Valor Total

u
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor ISSQN Devid~:

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

_.,.. .

.

Fonna de Pagamento: Valor Total da Nota:

0,00 A VISTA

2.160,00

/'
Dados Adicionais:

~~~
r~,

Valor ISSQN Retido:
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Recebi{emos} de HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA - ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços' ,
indicada ao lado.
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Data:

Identificação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM ,
SECRETARIA M_ UNÚ3IP AL DE O_ESTÃO
GERENCIA DE REGIBIJ AS E TRIBUTOS .
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·oados do contribuinte

Honorio Malaquias de Sóüza~ME

CAE.

508122

CPF /CNPJ

00861211000119
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS Nº 3642/2020

ü

1

1

Certificá-se que, verificando os re·g lstrosireanvos
ao Cadastro de ·Atividade Econômica
. li

!'~~ ~~iste crédito tribu._tári~ ~onstituído, pendente

Municipal, constatou que até a presente data,

de pagamento, relativamente ao ISSQN e/ou ALVARÁ~· em nome do Sujeito Passivo .acima identificado,
..

referente ao contribuinte supracitado.
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'

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sldo requerida e não constitui
l·

prova de Inexistência de créditos tributários munldpals e não exclui o direito de a Fazenda Municipal
Üxiglr, a qualquer tempo, os créditos à vencer, ~~ncidos e não recolhidos e os que venham a ser
'-'t

,1

apurados.

·:

·

'l

Certidão expedida

ÍcNP! 00.861.211/0001-i9J

em, 22 de Abril de 2020.
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. DÉ- DÉBITOS
jll. ll

CERTIDÃO' NEGATIVA

CNPJ:

•!-

.

:'

!

.

;_·!'
1

.

NÚM:065489/2020

·i

't

-~

; .

... , :

r ~.

.
,i ·
1 ·
·
1· es d e cre'
C er t i. f ico
que, veri. f.ican d o os registros
reativos
aos-contro
ditas do E'stado, oons t.at.ou=se , que ~i:e a p:i;-esente 1 data, ; não, con"stam débitos
decorrentes de créditos tributários:j~onstituidos;··' inscrito~· bu não em 'divida ativa, pendentes de pagamento, ct'e responsabilidade da pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica re.ss.ilvado o direito ··cte. o Estado de Mato
1
I
Grosso do Sul apurar, constituir, in'i crever e cobrar créditos tributários e
não, tributários anteriores e posteri~res, inclusive no periodo compreendido
nesta certidão.
·.' !t1!; ' 1 .
'l

f
j

''h'l·,t·

.l

•

Fica acrescentado que o número' lcto' éNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante ·da ··certidão,.
circunstância que torna necessária .~ sua conferência ptlo destinatário· da
certidão.
11
1

.

·:J •....

Esta certidão refere-se a .,sit:uaçãô fisêi;ü do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazeifd'if e· da/J?icicü:é'âd.oria-Geral do Estado.

. :~~t°-> ;;:,,;;yJ!#·~~y•,;·. .; \·•y :(
Certidão expedida com bas'$Y'nô,{~;fft,:r.&;c;z;94',dã Lei n. 1. 810, . de dezembro de
1.997, emitida às 20:19:46 hdrf~§·'~q{J~fjj{J'.1~t0·3/2020 (hora e data - MS).
;;':'i,:;'.,.

••••••• , •• ~ .':'::(·_. ·.·_· •••• ••

., ••_•.•

Certidão válida até sesse;~~~d±;~: ;~;Q(f,~~ar da data. de sua' expedição .

l
.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de.Estado de Fazenda (www.séfaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Gerar
do Estado (www.pge.ms. gov .br) .
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HONÓRIO MAlAQU!AS

'~
-~ ·
\

.

'k .

DE SOUZJ.\ - ME

• '\.
J

.1ÍbHÓf{IJ~ tftSmtt4
. €PF ~;§Ü.S11-2Ô ' '

·i .

RUA PEDRO PE0R0$SiAN, 862 • SALA 02

BAIRRO Sr. DIVINO • CEP 79400-000_1

L

COXIM • MATO GROSSO DO SUL

.

·

ti

;1...

L

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.b'r

. n ..

~§!ffAb ÓO NORTE· MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

u

:\:1i
L.· f

00. 861.211/00,0l-19

l''

i

. •lt"L
1111•1!.
_,:r'..

rrrerox

t..:

Fls.005553

1

i

1,

l.'

i';jl"•·
jl ,.
l .
,j;~

l

. -

--

.

<

·•.,'

1
,1:

,

· ,f

' r,. ' 1:

.

.f ,

; ··· 11t·,p~1,_rt ; ..
.. !/,'1,;,

:

Nome: HONORIO. MA
.. LAQUIAS DE SOUZA ·.• !',.ij.·,; ·!..·ri.1J.,:~. ·:.··Í··.·.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REL:ATIVOS AOS
.
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DAÜNIÃO-

. !'
'·l

•

"· ;_

MINISTERIO DA FAZENDA
.. / J .!
Se~retaria .da Receita Federal .do},Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda ,Nacional
,
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Ressalvado o,· direito. de ·a Fazenda ~~~!9..~~!J~bi~r;: ~ i~~c,l~eii:;~u~i~.àu~r.''.cií~~à~'./' ~e ' ::
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificàclo.que
não constam pendências em.seu nome, relativasrã créditos tributários,ádrninistrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insctições em. Dívida Ativa cfa, União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFl')ljf j/ \
t
:
'·11
1, · • r
Esta certidão é válida para o estabelecimento mátrii e suas filiàis e; lno casei de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinéuladoi Refere-se à situação do
sujêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange .inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 d~ Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

h ,

u·
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I

t

l,:::nnp:1,servtpos.rece1ra.razenoà.gov.or1.:>ervtcoS1cernoao,l,noL-oDJun.

l

: ,.

,t;. . ; ·

'·

A aceitação desta certidão está condicionada à 'verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://yvww.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51 :38 do dia 20/04/2020 <hora e data de Brasília>.
.
1
Válida até 17/10/2020.
.;
'
Código de controle da certidão: EC21.9330.655C.678B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este docum'entb.
··. i;fl_ ...
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PODER! "JUDICIÁR·ro /
JUS??~.: DO TRABALHO,

.
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l

CERTIDÃO NEGATIVA ,tli DÉBI~OS TRABALHISTAS

l

!

1,

·1

'·

.

Nome= HONORIO MALAQUIAS DE sou.~
. ,
" 1. /
1
,
{MATRIZ E F,ILIAIS)CNPJ: 00.861.211/0001-19
Certi~ã~ nº: 191654774/2019
,:fü 1 ,
, ,
! I'
Expediçao: 11/12/2019, às 10:0~1:17
·
j.
1
1
Validade: 07/06/2020 - 180 .: {fe!!-t9. · e o.í t entia) dias, /'.do~tados .da data
11
::it111f,1
·· kol ,hf
. 1 .
de Sua expe da. çao
1.,1~ ....·. 1. ,i
. ; rr.
.F
1 1 , 11,, ., :,ii. ., J, .. ,:,1
".·t(1··:l. . .. ,':i'.
,, 1..
··, '·' '!· ~--f
'• •.
! ' 1 {.
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que

:

H• O.NO
O
!~t _ ;j ·RI
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_

1

'
-l; , .•

j

1

1· ,.D E'
M A1, L AQUI
AS
•
. -, _,
•. ,
r _ t

~

-

IL

i,11

SOUZA

inscrit:Ô{a) no CNPJ sob o nº
d6 Banc~1Naci±onàl :~d-~ Dev'edores
'

(MATRIZ E FILIAIS),
00.861.211/0001-19,

NÃO

CONS~~

t··.
Trabalhistas.
tJ.
t'
Ce,rtidãb emitida com base no ait. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa ~) 1470/2011' do Tribunal Superior do
1
Trabalho, de 24 de agosto de.~011.
,.
Os dados constantes desta cJitidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esBão atualizados até 2 {dois·) dias
anteriores à data da sua e~pedição ..
No caso de pessoa jurídica, a Çertidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e at.abe Leo í.mentfoa , agências ou f d Ld a í.a ,
A aceitação desta certidão dondiciona-se à verificação d~ .sua
autenticidade no portal do·]í1 !Tribunal
Superior do Trabalho na
•
Internet { h t t p : / / www . t s t . j u s, • b r)
Certidão emitida gratuitamente1!fi ,.
r

ü

t
l '.

T

,ff

. ·Hi··i,.

··,·w:.

,
,
1
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constamios dados
necessários à identificaçã~}~d~s pessoa·s ! nkt~r~is ·e jurídicas
inadimplentes perante a Just:!Jça do Trabalho kuant'.o· às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciá:i;j~os, a h o no r r Lo s , a custas, a
emolumentos ou a recolhimentosi determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firma9os perante o Ministério Público do
Trabalho óu Comissão de Conciliação Prévia.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

á

!

f°ZNPJ 00.861.211/0001- fgf
HONÓRIO MALAQUIAS
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DE SOUZA - ME
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Consulta Regularidade do Empregador
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A Caixa Econômica Federal, no:dso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 del,R1alo de 1990; .certíâca que.jnesta
data, a empresa acima identificada encontra-se, em· situação
regular perante o Fundo de Gârahtia do Tempo dê service - FGTS'. .
•.
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o presente. Certificado não seJjylrá de prova c9ntrâf~0Hraryçê,!;(:Q·~ .. ;
quaisquer débitos referentes]l,'.a contribuições e/ou: encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
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Validade:21/03/2020 a 18/07/2020
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Certificação Número: 2020032101263368259733
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Informação obttdaem 20/04/2020 10: 02: 17
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de:, autenticidade no site da Caixa:
.
'b r
www.ca1xa.gov.
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PREFEITURA MUNICIPAL(~~ .CAMPO qRA~DE.
ESTADO DE MATO GROSSO DO·SUI.:. j •·
SECRETARIA MUNICiPALDÀRECEITAfi.,
DIVISÃO DE ARR§CADAÇÃO
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CERYIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS MOBllilÁRIO

Situação: Ativa
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Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE L TOA- ME
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Fantasia: RE9 IDELA,S

Endereço:
AVENIDA RODOLFO
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Bairro: JARDIM SAO BE~JTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
CEP: 79.004-690
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CERTIFICAMOS GUE ATÉ A PRESENTE DATA r'N.Ã:O CONSTA· DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA
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Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal· cobrâr;.aívidas posteriormente ccimprovádas, bem como,
ffl -~
.•.... •
l .,., · ',
iaquelas pagas até esta da~a. mediante chegue, ainda não compensadosfnos termos do que dispõe<> Parágrafo
f,l},J . ''
2 do Artigo 162 da CTN.
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Validade: 08/05/2020

'

··111

'

A presente certidão, sem conter rasuras, .tem sua erWácia até a data
'f;

,l

Campo Gtande(MS), 8 de abril de 2020.
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de validade acima informada.
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Fica acr e s cent acc que o número cio ·;
acima' indicado·;-:.do;:i:es~~nd~ á~
número informado, sob a responsabilidaà/;cto próprio soliciiante da certidã~,
c.í r cun s t ánc a c.;e torna necessária a s·~e. conferência pelo. destinatário da
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Esta certidão refere-se a
Secretaria de Estado de Faze

.

f~,§c9;l do cont:'.ribuinte do âmbito da
~âff~oria-Geral do Estado.

~t~~

· ·· ~t§' Lei n.

1. 810, de dezembro. de
jti':ôf4/2020 (hora e data -- MS).
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Ressalvado o direito de a Fazend~ Nacional ,coorar e: in$érever qualsquer "d[\Íidas 11 de'.j1 'h" ;:l
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responsabllldade do sujeito passivo acima identificàdoqÜe'vierêma'sérapUraaãs~ é êértificado"qu'e:.
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1. constam débitos administrados p~la Secretarta}~a Receita Federatf-do B~sil: (RFB) com
exigibilídade suspensa nos termo~ do art. 151,d#J,µ~, flº 5.172, pe 2? de ºl!t~bro ~é 11966Código, Tributário Nacional (CTN), ou objetoij.de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regulâtidade,fiscal, o't.i ainda não vencidos; e
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Conforme
disposto nos arts. 205 e 206 do CTN; este dodtmento
tem os mesmos efeitos da certidão
.
'I . .
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.
negativa.
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Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasflllals e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração dirêtã a elevinculados. Refer~se à situâção do
sujeito passívo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangéjínclusive ás oonfiibuições sociais 'previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do pará.grafo único do art. 11 da Le. 1 n.'fl8. ·?J2, de.·2.4 dejulh.·o de 19~1. ',.:'
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A aceitação desta certidão está .condicionada à verfflcáção;de suaautenticíâade' na'lntemet, nos
1 ,
endereços<'http://rfb.gov.br>Óu'<http://www.pgfn.gov.qr>:.
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Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria CÔnjynta"RFB/PGFN nº 1.1¾1 ;. d,~ 2110/?014! 1!;,ii ~ {Jf
Emitida às 09:27:19 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>;
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Válida até 15/06/2020.
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Código de controle da certidão: OC28.8308.1ABE.7D67 ·"'- 11
Qualquer rasura ou emenda lnvalldaráeste documento.
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2. constam nos sistemas da Procuradoria~Geral·da ~azenda Nacional,(P.GFN} débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilldadésÜspensanos'termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos'da'Fazenda Pública. em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determíria sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
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1!' ,
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
l I f l t,t '
1
;• t, , 1 ' •
·,
· ij~ 1 ;fl
j
•1
,
.n.
·r
1
{MATRIZ E, FILIAIS) CNPJ: '/'07 .. 603 .1857 /0001-45
Certidão nº: 191887572/2019 '; .'
! .
'.1 '
:J.
·j
Expedição: 13/12/2019, às 04:41~2,6_/( J; J _;/
·~
l
Validade: 09/06/2020 -; 180 (centJl:~_.qitenta),!dias; cotjtados da data
de sua expedição.
l 1 ! { ~ '.
/ 1:
• f
1 1
l

'lfjl},
t+

Certifica-se

.:,

·1'

4•

.

1

.,

1

'

l

1

que

,

~~RS

~UBLI6ID~DE
LTDA
(MATRIZ E FILIÂIS} , inseri to (a) no . CNPJ sob o nº
!f'
.
.
' '
- '
07. 603. 857 /0001-45-, NÃO CONSTA do Banco Nacional .de Devedores
.
.,.
•
j
T ra b a_1 h'a s t.a
· s .
~l 1
,·
•'i,

Certidão emitida com base no ar\hh~2-A da.,çq,nsol'.idação. das L".is do
Trabalho, acrescentado pela Lei ;,U~-(12. 440, de 71. de julho: de 2011,· e
na Resolução Administrativa n~'.')1!:470/2011 dó-,IT'.riburial ,,S°iipe.rio·r .do
.
; .1 !"'1 , ,. .
,, ..'
. ,. 1 ";·
. 1 ! ., .. :,
Trabalho I de 2 4 de agosto de 2 0111 ~.... •
.· :, .· 1: · . ·. . ,:., '' !;_ '; •. r .. ·
. , •1,a,11 . i-11
.
1
.
. ,I•
·'f" ... jJ, .1, ,, ,.'· ., ,
•
Os dados constantes desta Cert'i'dão s·ãod der reH,pons'abfl'id·aae dos
ll['.' .
1: . .
' '1, ,;
•
Tribunais do Trabalho e estão·:-! atualizados ~té 2 (dois)' dias
anteriores à data da sua exp~~ição.
No caso de pessoa jurídica,· a ce·IJ!tidão atesta a :empresa em relação
a todos os seus estabel~cimentosm agênciis du filiais.·
A acei taç_ão desta ce r cí.dão cori~iciona-se: à verificação de sua
autenticidadé no portal do Tr~bunal Superior do Trabalho na
'
•
11'
.
'
Internet (http://www.tst.Jus.Br).
Certidão emitida gratuitamente.
~1 ,.;·;

•

•

T ..

INFOrut'iA.ÇÃO 'IMPORTANTE

j

.

Do Banco Nacional de Devedor~sri; Trabalhistas.constam os dados
necessários à identificação dis pessoas natu~ai~ e jurídicas
inadimplentes perante a Justiçadcto Trabalho quanto ;às obrigações
1
estabelecidas em sentença conden ~tória transitada em . julgado ou em
acordos. judiciais t~abal~~s~a~f~ .. inclusive;-~.? conc~rnente .ao s
recolhimentos previdenciarios ?· ,a honor:ari'os., a ... ;custas, a
J tf~I
'
! ;. .
'
'.
-: ·! ·,
emolumentos ou a recolhimentos:J'determinados
.. em
lei;
.ou I, decorrentes
. •iJrt·. "r
.
!,·
. .• ~· ±i
J
. f? .;.,_ .
de execução àe acordos f irmadosfperant.:e o Minis~ério?:Públ1co · do
Tr"3:balho ou Comissão de Conci1i7ação Prévia.
l(
1•

;,, '

-,
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PRESTADOR:DE SERVIÇOS
1

l

l

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EL~~~~I~- NFSe j ,., [

Nome/Razão Social: JMRS PUBUCIDADE LTDA • ME
CPF/CNPJ: 07.603,857 /0001·45

í

Í

r,

1 i,

Data e Hora de Emissão

J

J

J·"·t

;_, l '

1•

j

Inscrição Municipal: 0012256100·3

.~.:~~:?90Ó4;6~0illf ,.

Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, N°615 • CASA O~t J.All.?. .,"í,t;1 . !A
.· O. BENTO•
Município: CAMPO GRANDE
; ·il J[~:,MS ,;
[
ft!

Fls.005565

!,

Número da Nota ••

'i

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM~ffGRAND~ j 1

r;. ;_
!

1

: .!

,lj

: •• --·
•

:.

·ir .•
(

i
{f

, .,, :

1.

·/
(Í

(!.

!.tt~ .

J

,.

', .• !.

t;.i.

"

TOMADOR DE SERVIÇOS. 'JT': l1l[ l .r•1;~1 • .:r 11t' . '·!" •·•· 'i"' · ·1 1 · .. •·
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPA.L DE COXIM
.
:, . j.~:11;1:.11.llili!ht.·' .
;1· .•· ·1H.1 t1. 1
,,,i( \1 ;!
![
PF/CNPJ: 03,969,623/0001•65
' , , '
, '\·')[,• fl i ~f )!li1ip
f .j' j
,1 • il , ,' !', •'\ . í ', :
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, N°139 • BAIRRO CENTRO· CEP:7~4~.º.rºC!\'h"'
1
l!·I
ti/1 i;li
11 11
Município: COXIM
UF: MS
. . · t 1!;1~11E-mall: re9ldeias@gmail.com 1 •. •ili, 1 \.Ir 1 ••• ,.;. ····''-' •1· ,,
'
DISCRIMINAÇÃO'DOSSERVIÇOS1'; 't, 1"l'f" '~''"1''W '''·"'(i lJl['T°''' 1i-1f
1
1
D·es. crição: MATERIAL PUBUCITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº Oil/2017 ' .. })·(im.•1'• J)~lft.'
/ •, ! .:t:~1 'jí {1:.f J1.:tt . ·l jl !11: '.-i /i j!.
'

f ,. :

: \ r.. J'~u.. . J'fl
11,~ 'ilil kf'(,h.;: !~i

1 !

lW \: · ·,

PI Nº 037/2020
. ·. . . · 1
,l,.
•,
EICULAÇÃO: MEGA~UBUCIDADE-XTUDO
.·, · . .
·
·'··' .. i;[f ';· ~- ·.
1
MPANHA: LEI ORGANICA
!1
...
FORNECEDOR: VALDIRENE GOMES INACIO MEI:"X TUDO t:Jil~J z7;196,323/0001_a59;NF 108 :; ·:· :: ,_-·, ;:; •
'.OR BRUTO: R$ 4,000,00 - DESCONTO PADRAO R$ 800,00 - VALOR FORNECEDOR R$ 3.200,00 •

:··::t:·/ (: .

..

·

:

! '

i:t

!;

•!

'

l1

\, ;

,, ·

,.1th

. !-

.,

t

!

·:lt·~\;'' -:;,_:~··

tem
TUDO CNPJ 27,196,323/0001•59 NF 108
ESCONTO PADRÃO

1
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,·:.
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11;
1,
1

1

1

PIS (0,6500%):

1

COFIN5 (3,0000%):

R$ 0,00

R$ 0,00

.

1

INSS (11,0000%):

1

'!

CSLL (1,0000%):

IR (1,5000%):

· R$ 0,00

• .•

0,00

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 4,000,00
alor Total das Deduções:

alor do 155:

1Base de Cálculo:

5,000/o

3.200,00
OUTRASINFORMAÇOES
Jl

Mês de Competência da Nota Rscal: 04/2020
Recolhimento: 155 A RECOLHER PELO PRESTADOR
!AE: 731140000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/05/2020

;j

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade
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'PREFEITURA MUNICIPAL

DE COXIM'

'

<

· cl,

GERÊNCIA DE RECEITAS E 1RIBU10S,
Rua Filinto Muller, No. 1020
CÔXIM-MS

Site: http://www.coxim.ms.gov.br

;fJ1

[

r.,

l : ,;

•

...

'.( ··

Data de Emissão:
; 25/04/2020
,
!Hora;da Emissão:
101:qs:49

No. Inscrição Mun.icipal: 508183
No. 9AE: 5081~ d.) : ,;;,CP~/Ct-lPJ: ! 2719.-~. 23000~~9
Nome/RazãoSocíal:VALDIRENEGOMESINACl?02504884184
·ll';: 1
•!
I i

:)r,

Endereço: RUA PRESIDENTE VENCESLAU, N~. 761
1
Bairro: SENHOR DIVINO
·

'. ·' ..
'

r: "

"

i

Tomador do Serviço

1

'

Descrição

1,

li~:,

:

'j.

1

[Natureza de Operação:
iPRESTACAO OE SERVICO

·',

I

Situâção da Nota Fiscal:
AUTORIZADA
1
•
•

1

1,

,.

)'.

<[

. . 'r

:,

t

~. í

,,

1

.1
,r
.'!

:· dt

1.E: ~
•• ,

w

li,

., l.M./CNPJ doSUBST:
l

Local da Prestação do Serviço
( COXIM -

l_

t, . ,

Endereço: RUA JOÃO PESSOAL ,No. 130

,.,

1

. ,, 1·t·t· ..
!'
!; ,

Nome/Razão Social: CÂMAAA MUNICIPAL DE COXIM
Bairro: CENTRO
Municlpio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
'CPF/CNPJ: 03969623000165
RG: XX>OOÔo<XX
Telefone: 067 3291 1539 E-Mail: XXXlOOOOOO(

1

, i. .

!

lf

.

,lf

.

1,

!

' !

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
1.
,: 11· ;:;
Telefone: E-Mail:
" i ·
Regime Tributário: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEi) ;_ ,:

t

r

íj'i .

i,

MS

do ServlxO

:Ulli..

;',' ISSQN %;

/1, .j

l

1

• t '!

~'

'

1

t ' ·1' 1
l~ 't, r ir:
•.

,

J
' Valor Total )

QÚantldade ;, 'ValÔrUnltãrlo

3.200,00

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
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Recebl(emos) de VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184 o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de·.:
serviços indicada ao lado.
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Descrição Serviço
Publicidade carro de som em
Coxim-MS no perímetro
urbano
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Validade da tabela
01/04/2020 à 30/04/2020
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Certifico que, verificando os registros relativos aos ·controles de creditas do Estado, cons t at.ou+se , 'que; at'é! 1 pr~sent1 da1ta, não constam débi~os
decorrentes de créditos tributários ,gbnstituídos, i'nscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, d~· responsabilidade da pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica· ressalvado o direito .de o E~tado de Mato
Grosso do Sul apurar, constltuir, insbrever e cobrar créditos tributários e
não tributários anteriores e posteriores, inclusive no periodo compreendido
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nesta certidão.
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Fica acrescentado que o número do. CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidá"de.do próprio solicitantélda certidã'.o,
circunstãncii que torna necessária ~l~ua conferência pel~ d~stinatário da
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A autenticidade desta certidão d~~erá ser confirmada na pági~a da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ,OU da. Procuradoria-G~ral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).
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A aceitação desta certidão está condicionada à,~verificação de sua autenticidade nà internet, hos
endereços <http://rfb;gov.br>ou<http://www.pgfn.gov.br>.
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Válida até 17/10/2020.
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necessários à identificaçãofa~~ pessoas natura~~~• ju~íd~cas
inadimplentes· perante a Justiça }:qo Trab~lho quJnto às1 obrig~ções
estabelecidas em sentença condenaj.or í,a tr:ans:itada em julgado ou em.
acordos judiciais trabalhistasij inclusive nó concernente aos
recolhimentos previde.nciáriõ~;,, a honoiáribs, a custas, a
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emolumentos ou· a recolhimentos de't.e.rm
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decorrentes
•. 1~
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de execução de acordos firmadosfüperante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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J~~
~

Nro Red. :

OOÓ20
bonla Bancária

Credor
Raz§o Soda! I Fornecedor

· ·.. Tekfonr,

AVENIDA RODOLFO fOSE PINHO 615

.. J~· .-: .

. ..

,jlj : ; : · •

Empenho

Evento

:tipo

:

:.

··::k:>:· ..

1

00000141 <~½J~LICIDADElE ..

Orçarriántário
Pr~o

Data de Emissão I Vencimento

00006

05/05/2020

'

:

-~.' ,-

: .

. ·Nr. Empenpo/Liquldação

··

·

· ! ·

·
2020/37 / 3

i

Folha

1

1111111m111m111MIHIII
:1

011012020000037000003

Fonte de Recursos

'•
:9~;
10

Dotação

.;Qrçámentârio

Orçamentário
V~~

.

100000 - Reçursos Ordinários

r

Histórico

i\

:: ; :

·

\ Ordem de Pagamento
Vaíor Retido

'
.Banco

15.000,00

l ,

4903-1111119ÔOÔ10001 -100-~CO DO BRASIL S/A 16.111-X

· ]i

·

'f

Cheque ----~~ Valor.'-------~
470007'

Autorização

GIANI
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100000 - Recursos' Ordinários

15.000,00

Fls.005582

Banco do Brasil,

Fís.N.º~

DOC ou TED Eléfrônicó

Côntacorrente

-,

Debitado

~
Agência

- - - . ...,,_.-

552-5
.

s

Banco

16111-X CAMARAMUNCOXlM

Creditado
341

ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (setn DV) ·; 1585 CAMPO GRANDE ZAHR.t..N
.1
eõrrente (com 94848

g~.'t

CNPJ

1 07.603.857/0001-45

Nome favorecido
Finalidade

JMRS PUBLICIDADE L TOA

,

CREDITO EM CONTA.

Número documento'

i

50.501

Valor

15.000,00

Data transferência

fl

05/05/2020

"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Asslnada por

C4D8EFF98DFE7E1E
JB503291 EDMIR C PEREIRA
JB503292 VLADIMIR S FERREIRA

o5to512ó21n2:44:õ2
05/06/2020 12:45:36

Transaçãó efetuada com sucesso.

-t

https://aapj.bb.com.br/aápj/homeV2.bb'itokenSessacF757f\Jfl bd08b6b67096399ef7fb... 05/05n020
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Transação efetuada com sucesso por: JB503292 VLADIMIR S F'ERRêlRA.
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rxota r-rscâr ae ;::serviços 1:.1eu-omca

Zl:I/U4/ZUZU

Fls.

N.º_i}3 -

Número da Nóta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

00001402
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

29/04/2020 15:43:13
iCódigo de Verificação

8bSê4c21

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRSi
, 'ÚBUCIDADE LTDA - ME
Cf'F/CNPJ: 07,603,857 / 01-45

Inscrição Municipal: 0012256100·3
LFO JOSE PINHO, N°615 - CASA 01 - JARDIM SAO BENTO• CEP:79004-690.
E
UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS
óiné/Razão Social: CÂMA,. MUNIOPAL DE COXIM
F/CNPJ: 03.969.623/0 01-65
:
ndereço: RUA JOÃO PE OA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-ÔOO·
mail.com
únlcíplo: COXIM
.
, UF: MS
·
E-maH: rê9ideias
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Endereço: AVENIDA RO

escrição: MATERIAL PUBUi 'ÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017 '
'I Nº 035/2020
.- , ...
1
CULAÇÃO: BAND FM COXIMI
"
MPANHA: LEI ORGÂNICA
,
.
,
.
RNECEDOR: SOOEDADE RADIO FM PE DE CEDRO LTDA'-'BAND:F.M COXIM • CNPJ 33.170,m/!lf)O~ -78 NF 2078
'ALOR BRUTO: R$ 7.500,00- DESCONTO PADRÃO R$1.500,00-VÁCOR FORNECEOOR'R$ 6iÓOO,ÔÔ '~ :.. :, ..
.

ributável
SIM
SIM

;

~

·.;:-::<·:<:::.'

. --,,

x. :~. i~);,:; :·;-~.

tem
. ..
.,
D FM COXIM-CNPJ 33.170.572/0001-78 NE/2078
ESCONTO PADRÃO

- .. ,..

Qtd
. ·.

.·

1
1

'! •

Unitário R$
6.000,00
1.soo,00

Total R$
6.000,00
1.soo,001

RECIBO
I.AI1CÃ1t10 ANEXO
Cl;..1

..,_,
'PIS (0,6500%):

R$ 0,00

..a..
COFINS (3,0000%)!
R$ 0,00

INSS (11,0000%):

R$ 0,00

..i.-

••.•

CSLL (1,0000%):
R$ 0,00

IR (1,5000%):
R$ 0,00

VAlORTOTAL DA NOTA= R$ 7.500,00
alor Total das Deduções: .

quota:

de Cálrulo:

'alor do ISS:

5,000/o

• · OUTRASINFORMAÇõES
ês de Competência da Nota Ascal: 04/2020
.ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000
ata de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/05/2020

~-

. .

.

·. . Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agendas de publicidade

1
https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NÔtaFiscaVnotaFiscal.php?id_nota_fiscal.,OTU3MD10Mzg=&confirma=Uw=&temPrestador=Uw==
J

75,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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Fls.005585

ifCJPAL DE COXIM
Rua Filinto Muller, fio. 1020

N0:.;·201s

COXIM-MS

Site: httpi!Nww.coxím.ms.gov.br
Prestador de Serviço
N~. l~rição Municipal: 51f~
Nome/Rázão Soeial: soe

No. CAE: 500308

Data de Emissão:
27/04/2020
Hora da Emissão;
11 :20:52

CPF/CNPJ: 33170572000178

Éndêreço: R MAJOR TOMf,Z GONCALVES, No. SN

àãirro: PIRACEMA

.Nalúreza de Operâção:
PRESTACAO DE SERVICO

Múniêípio: COXIM Estad
!: MS Cep: 79400-000
Telefone: 291-1580 E-M o
Regime Tributário: EMP . ESA OPTANTE PÊLO SIMPLES NACIONAL

Situação da Nota Fiscal:

AUTORIZADA
TÓmãdor do Serviço
Nõmê/Razão Social: e.
MUNICIPAL DE COXIM
Endéréço: RUA JOÃO PE
Bairro: CENTRO
Münicfpio: COXIM Estâdo: Ms Cep; 794000()0
CPF/CNPJ: 03969623000165

RG:

I.E:

I.MJCNPJ dó SUBST:

(_}'Telefone: 67 3291-1539 E;Mail:
[ L~ da~do Serviço

1

MS

)

r .•

Descrição do Serviço

ISSQN %

Quantidade

Valor Unitário

1

6.000,000

ValorTotal )

Referente ao PI 035/2020

2,7900

Período: ABRIU2020
Produto: SPOT
Título: LEI ORGÂNICA

6.000,00

{

:l

~

Valor Bruto R$ 7.500,00

w

Desconto Padrão: R$ 1.500,00
Vãlor Liquido R$ 6.000,00 j:

..

.

J

.

.

Bimco Bradesco-Ag 1450- Cc 007211-7

l

J

.
..
.
.
! •ri
~
~ ,E!

,;

l

BAN0FM91.7

Ql>J 33.170.572!0001.78 • lnse. Munic. OiJ.Mfr.'
Rua Major Thomas Gonçalves. s/n
Piracema . CEP 79400.000 - Coxim • f,'

1

;

.
Valor ISSQN Devido:

Vai. Redução Base aa~·ea1c. do ISSQN:

0,00

:

r Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:

Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das'Deduçõês: .

r-·~,

l

• --:--r-:" 'T

r

6.000,00

11

1
·!

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

J

o,oo~

'

167,40

Valor ISSQN Retido:

Fonna de Pagamento: Valor Total da Nota:J

.0,00 A VISTA

6.000,00

Dados Adicionais:

"

-- . ~---- ~-- -;;:::;--~-.

~

1

J.

~

Recebi(emos) de SOCIEDADE RADIO FM PE DE. CEDRO LTDA O(s) servl9o(s) constante(s) da nota fiscal de ( ~ ·N FS-e
aerviqos indicada ao fado:
"-,., . u,-.
207'º
'
,
l·'Klm&r0:
V

bata:--~ t ··-

,Í_
l

"l

ldantmcat;lo:

,./

· ·; .-

Série: 1 ·
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1

~r
... 1.~~

, •.... 1

Baldf•11
i

SOCIEDADEFMPÉDECBDROLTDA
91,7MHZ-FM-JOOô WATTS
CNPJ..33.110.57210001-78
R. MAJOR THOMAS GONÇALVES SJN COXIM-MS

eox.n

i
~

.: t

'

~

µ'ABELA DE PREÇO
~

I
~

'i

i

15" /

R.$:28,00 (BRUTO)

30"

R$: 48,00 ( BRUTO )

45" '.

R$: 70,00 ( BRUTO)

60" ;

R$:

90"

R$: 144,00 (BRUTO)

ss.oo (BRUTO)

u
VALIDADE: Ano 2020
BAND;FM
;

COXIM- MS 20/04/2020

1

Contato: iFranciely
(067) 3291-'1124
1

1'

f
i
~

,t,

Sociedàde Rádio FM Pé de Cedro Ltda

~ Rãdlç FM Pé-de-Cedro Uda
8AN()FM 91,7

CNPJ 33.170.57210001-78 • Íll5C. Munk:. 00.3()S,rt)
Rua Major Thoma$ Gonçalves. s/n ,
Piracema • éEP 79400-000 • Co)(IUI • ""

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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Fls.005587
SQCIEDADE RÁDIO FM PÉ DE CEDRO LTDA
91,7MHZ - FM - JOOO WA 17S
CNPJ: 33.170.5 7210001-78 - R.MA.JOR 11/0MAS GONÇA.LJ!ESS/N COXlM-MS

FONE: (67) 3291-ll24

MAPA
DEJRRADIAÇAO
. . .~
AGENTE: JMRs PUBUCIDADE LTDA

.

e

..

CL1ÊNTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE.COXJM
-.
.

.

.

.

.

..

.

Fi!;. N.0Çit ,,,

-~

PRODUTO: SPOT
r,

TÍTULO: LEI ORGÂNICA

,.

DURAÇÃ0:3ÔSEGUND0S

~/

PÊRíODO:ABRII./2020
PI: 035/2020 ,,

i
DIA

J

10 .
11

l}

14
15
16
"

17
~

18
19

20

u

21

22
23
24

25
26

f

'

.
07:55:0Q- 08:15:00 -08:45:00 - 10:30:00- 11:35:00- 14:05:00 - 14:30:00 - 15:15:0015:55:00- 16:25:00- 17:35:00- 17:55:00- 18:30:00- 18:55:00 - 18:55:00
07:55:00 ~ 08:15:00 - 08:45:00 - 09:15:00- 10:30:00 - 11:15:00 - 11:55:00 - 13:40:00 14:50:00- 15:15:00 -15:35:00 - 16:40:00- 16:55:00 - 17:35:00 -17:55:00
.•
07:55:00- 08:15:00 -08:45:00- 09:15:00- 09:35:00- 11:55:00 - 13:40:00 - 14:05:00 14:30:00. - 14:50:00 - 15:15:00 - 15:35:00 - 16:25:00 - 16:40:00 - 18:55:00
07:55:0q- 08:15:00 -08:45:00 - 09:15:00 - 09:35:00 - 11:55:00 -13:40:00 -14:05:00 14:30:0()_- 14:50:00 - 15: 15:00 - 15:35:00 - 15:55:00 - 17:35:00 -17:55:00
07:55:00,'. 08:15:00 - 08:45:00 - 09:15:00 - 09:35:00 - 11:55:00 - 13:40:00 - 14:05:0014:30:00i14:50:00 - 15:15:00 - 15:35:00 - 15:55:00 - 16:25:00 - 17:55:00·
07:55:00 - 08:25:00 - 08:55:00 - 09:25:00 - 11:25:00 - 11:55:00 - 12:25:00 - 16:55:00 17:55:00 - 18:55:00
)_,

07:55:0Gl-09:55:00
-10:25:00 - 10:55:00- 12:15:00- 12:55:00 -13:25:00- 15:55:00 !
16:55:001- 17:55:00
07:55:00 - 08:15:00 - 08':45:00 - 09:15:00 - 09:35:00 - 11:55:00 -13:40:00 - 14:05:0014:30:00.- 14:50:00-15:15:00-15:35:00- 15:55:00-16:25:00-17:35:00
•.
07:55:00;- 08:15:00-08:45:00- 09:15:00- 09:35:00-11:55:00 -13:40:00-14:05:0014:30:oo.:-14:so:oo-1s:15_:oo -15:35:00- 16:40:0o- 16:55:00-17:35:oo
· 07:55:00 - 08:15:00 -09:15:00 - 09:35:00- 11:55:00-14:30:00 -14:50:00 - 15:15:00 15:35:00 ·~ 16:40:00
07:55:00 - 08:15:00 - 08:45:00 - 09:35:00- 13:40:00 - 14:05:00 -14:50:00 - 15:15:00 15:35:00 ~ 15:55:00
08:15:00:. 08:45:00 - 09:15:00 - 09:35:00- 11:55:00 - 14:30:00 -14:50:00 - 15:15:00ts.ss.oo T 16:2s:oo
07:10:00 r 07:55:00-08:25:00-08:55:00-09:25:00.:. ll:25:00-11:55:00-12:55:00'
13:25:00 - 15:55:00 - 16:55:00 - 18:25:00 - 18:55:00

.

27

!

28 .

1

i
i

1!

-

/J

.

li

h

w
1/

~,;;;{~ ' v/rr

' '

$ociedade Rádip FM Pé:«tÇedro Ltda
8ANO FM 91,7'

CNPJ 31170.5nl'0001-7S - lnsc. Mlric. 00.30W)
Rua M8jor Thomas Gooçalves, t./n
Dirnc-:ma - CEP 79400..000 • Co:::«n - ~g.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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Fls.005588

PREFEITURA MUNICIPAL ·DE COXIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller 1020 - Centro - CEP 79400-000 - Coxim/MS
Fone: (67) 99657-9993 - www.coxim.ms.gov.br

Dados lfo ContriblliDle
'

C.A.E.
CPF/CNPJ

"*"

Sociedade Radio FM PE de Cedro ltda
500308
'•

33170572000178

Analidade

'

VERIFICAÇAO DE DEBITOS

l CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 3644/2020
Válida por 60 (sessenta) dias e para o fim a que se destina, a partir da ilata de emissão.

os

registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica

Municipal, constatou que até ~a presente data, não existe crédito tributário constituído, pendente

de pagamento, relativamente ao ISSQN e/ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado;
referente ao contribuinte supracitado.

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e não constitui
prova de inexistência de créditos bibutários municipais e não exduí o direito

de a

Fazenda Munictpal

exigir, a qualquer tempo, os créditos à vencer, vencidos _e não recolhidos e os que venham a ser

apurados.
Certidão expedida em, 22 de Abril ,de 2020.

a

~ RádiüFM Pé,.oo:C@ro ltda
8ANDFM91.7

CNPJ 33.170.5n.'0001·78 - ln:ic. Moo!c. 00.308-l- ·
Rua Major Thomas Gonçalves. sln
Piracema - CEP 79400-GOO - C,:,)(lfl'I - M'

t

Digitalizada com CamScanner ·

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Certifica-se que, verificando

..

-·

-.- ---.

Fls.005589

GbVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
.
SECRETARIADEESTADODEFAZENDA

PROCURADORIA .. GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM

102501/2020

Contribuinte:.
CCE: 28.•353,218-1

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam débitos
decorrentes de créditos tributários constituidos, inscritos ou não em dívida
ativa, pendente de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado,
referente a Inscrição Estadual Nº 28.353.218-1.

Esta t!~rtidão refere-s:
Secretaria cie Estado de
Certidão éxpedida
bro de 1.997, emitida às
MS).

l do contribuinte do âmbito da
~ria-Geral do Estado.
'da Lei n. 1. 810, de 22 de dezem-

Ja 20/04/2020 (hora e data -

Certidão válida.até sessenta dias a contar da data de sua expedição.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da
Secretaria de Estado de Fazenda
(www.sefaz.ms.gov.br) ou da ProcuradoriaGeral do Est'acto (www.pge.ms.gov.b.r).

_,,-...__

u

Sociedade Rádio
FMP&-cle-Cedm Ud?~
BANDFM91.7
e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br

CHPJ 33.170.572!'0001-78 • lnsc. Muníc. 00.k"e--f.:.
Rua Major Thomas ~ooçalves. s/n
Diracema. CEP 79400-000 - Coxim -1,·"'

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

ü

Fica 'ressalvado o direito dé o.Es,tado de Mato Grosso do Sul apurar,
constituir, 'inscrever ·e cobrar c.1:récti.tos-. ·tributários e não tributários anteriores e po~teriores, inclus·'¼,~-t1lf.R~f;~~tid'o;'f\'1wnpreendido nesta certidão.

- ,---

---··-: ~ ~Fls.005590

Fls. N.0..:t{j
~--

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERfrDÃOfOSlnvA COM .EFEITOS OE ~E~ATIVA DE 9EBJTO~ RELATivas AOS TRIBUTOS

..

FEDERAJS E A DMDA ATIVA DA UMAO

N.<>me: SOCÍÊDADE RADl(l,FM PE-OE-CE9RO LTDA

CNPJ: 33.170.572/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ,e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeitp passivo acima identificado que Vierem a ser apuradás, é certificado que:
1. constam débitos~administrados' pela Secretaria da Receita Federal ds Brasil (RF6) com
eXigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966Códigci Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Conforme disposto nós arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida·para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para·
todos os órgãos e furufa.s públicos da administração: direta a ele vinculados. Refere-se à sítuação do

sujeito passivo no âmbito da RFB eca PGFN e abrange iliciusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

l

'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços<http://rfb.gov.br>
ou <http://www.pgfn.gov.br>.
(
Certidão emitiiia gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2110/2014.
Emitida às 18:31:04 do dia,2210112020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/Ó7 /2020.
Código de controle da certidão: 6D2E.1113.6907.1BD6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u

Sociedade Rád1ü FM Pé-<!a-Cooro Ltác
BANOFMsi,7

c.:tfl'J 33.170.Sn!lm1-78:- lnllC. Mur:ic. 00.~
Rua Mejqr Thomas Gonçalves, s/n
Pir11cema - C.EP 79400-000 - Coxim - MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

u

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria~Geral da Fazenda
Nàcional (PGFN):

Fls.005591

.

.- , . .

__ -

]?ODER JUf)I\.:I.ÁRIO

JUSTIÇA DO T.R..~ ALHü

CÊRT!OÃCf NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALH:tSTAS
"

i

Nome: SOCIEDADE RADIO FM PE-DE·CEDRO·'LTDA
c.ertidão

!
n/:

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33,170.572/0001-78

9379718/2020

Expedição:120/04/2020, às lô:.3ô:53
Validade: ·16/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados· da data

Certidão_emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, ~crescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados, constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais.: do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os ,,seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à veri±icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet
http://www. tst. jus. br) .
Certidão e.qiitida gratuitamente.

.t

INFORMAÇÃO., IMPoRTANTE

u

Do Banôo ~acional de Devedores Trabalhistas constam os dados
fiecessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabélecictas
em sentença condenatória transitada em julgado ou em
'
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no conce.rnente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho op Comissão de Conciliação Prévia.

Sociedade SMio FM Pé-de-Cedro ltd.â
EIANDFM91.7

CNPJ 33.170.572'!Joo1.n• lnsc. Mine. 00.300-00
Rua Major Thomas Gonçalves, s/n
Piracema - CEP 79400--000 - Coxrrn - M!<

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

u

de sua expedição.
,,
1
,Certifica-se
que
SOCIEDADE RADIO FM
l
PE-DE-CEDRO L'l'DA•
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ne
33 .170. 572/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

1

'

j

1

r

f

,

li , ,, ,

Fls.005592

J

o

9'l/·--_

Fls,N,~ ... ,

CAIXA

C:AIX.a. :CONÔMlC.~ f"EDER.J:\.L

Certificado.de Regularidade do

FGT,-CRF
l'

. ,

.

Ihscrição:
33.170.572/0001-78
Razã~ Social: S00EDADE RÁDIO FM PE DE CEDR.O LTDA
Ender-~êço:
RUA MAJOR THÓMÁS GÔNÇALVES SN / PIRACEMA/ COXIM / MS / 79400-000
t

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
e/ou encargos devidos, decorrentes das

débitos referentes a contribuições
obrigações com ·o FGTS.

1•
Validade:0.9/03/2020 a 06/07/2020
éertificação Número: 2020030901511963560037
Informação obtida em 20/04/2020 10:39:46
A utilização deste Certificado para os fins previ~os em lei esta
condicionada .a verificação de autenticidade· no site da Caixa:

www.êãixa.gov.bt
i

Í'-,

u

BANO f'IM 91.7

CNPJ 3U70.572!0001-18-lnsc. Mine. 00.:JQC,.
Rua Majol' Thomas Gonçalves. s/n
Dlrac!!ma - CEP 7-9400-000 - Cm::ni - 1-

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

(J

•
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Leifs.036, de 11 de rnaío de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima?identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garan~a"do Tempo de Servico - FGTS.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO GRANDE ·
ESTADO DE MATO (;ROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO O'E ARRECADAÇÃO

,
Folha:

Fls.

F!_, 3 .

rNi o ~ _,

1\1

Data: 15/04/202016:38~

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 42515/20-04 ·
••1

t

.j

i
J

Dados da Empresa

. .,

.

Inscrição Municipal:i OOi 2256100-3
Situação: Ativa

1

Contribuinte: 07.603:857/0001'45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME
Nome Fantasia: RE9íJDEIAS
r'--.

Zndereço:

,

AVENIDA RODOLFO",JOSE PINHO, 615 CASA 01
~
'
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
'
CEP: 79.004~690
.

.

i

·

CERTIFICAMOS' QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO. A
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
~

de

Reserva •.se o cH}e!to
a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta ctatà. mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2.do Artigo 162 da CTN.1
.

1
;.

"

r..

Validade: 08/05/2020 .

1

A presente certidão,
1 sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
1

,.

r
r

Campo Grande(MS), 8 de aoril de 2020.

1

01603 ;;57 í :uoo1 ,45~i
m

&
.l

l
l

LTDA=ME

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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·/

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCVRADORIA~GERAL DO ESTADO

CER'!TDJ:_c NEGATIVA DE PÉ3IT0S NÚM: 105392/2020

CNPJ: 07.603.857/0001~45

Certifico q~e,

verificando os regiscros relativos aos controles de crenão constam débitos
decorrentes "de créditos tributários co~stituídos, inscritos ou não em diviés ativa,
'jar.~ar.tas de pagamento,
de responsabilidade da pessoa fisica ou
j u ti dica a céna .' ndi o ada . .Fica r es salva de o direito de o Estado de Ma to
Grosso do Sul apurar, ccnsti1uir, inscrever e cobrar créditos tributários e
r.So trib~táAos
nesta
certid~o. aoceriorés e posteriores, inclusive no periodo.compreendido

ditas do Escado. cor.statoo-se, que até a prasente data,

u

Fica

.

~·

acrescen-caoo
.
·-~-~-~ que o número do CNPJ acima· indicado corresponde ao
rn::merõ tinforrr:ado,
sob a respori9abili.dade do próprio solicitante da certidão,
circuns
â.nc:.a a,-t.::i. torna
certidão.
r.ecessária a sua conferência pelo destinatário da
Esta certidão refere-se
Secretaria'de Estado de Faz
1

~

Certidãc1expedida cc~ ba.
1.997, e~~tida ás ~4~35:41 h

,;:."-,1

do contribuinte do â:mbi to da
Qria-Geral do Estado.

Lei n. 1.810, de dezembro de
/2020 (hora e data - MS).

Ce:r:tigãc" ,-i.1.ida.

d.a da-ta de $ua

e.

A au\:er.::iciàacie desta cen:idãc deverá ser confirmada na página da Secretarja
de , gov.
Fazenda
do
Estado de(,r;.Estado
;i'.;, pge . ms
b1:) • (Ww'W.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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u
na lntemet,

·. /--<.,.

§
~
~~
:~===~~.::~~~-~'~,:a~âade:
nos

.· ~
~
~~
~ 1,N.~de2/1012014.
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.
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: .:

lf
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1
[.

. _.CAIXA

r

F:ts.N.º~

--,

7

C.A.JYA ECONÓMlCA FEDERAL

Cettipcado de .Regularidade do FGTS- CRF

l

Instrtção:
Razão Social:

l:ndereço:

07.603.857/0001-45
j/11RS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO 10 SE PINHO 615 CASA O!/ JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004°690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8,036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regu:ar perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGrS.

O .Presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos refe"rentes
a contribuições e/cu. encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGrs.

u

Va!idade:14/03/2020 a 11/07/2020

InfoITT'.a;ção cottda em 16/04/2020 16:31:35

A ut!iizcl;·ão deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de aute!1tic:dade :10 site da Caixa: www.caixa.gov.br

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Certificação Número: 2020031405134410838880
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CNPJ: 07.603.857/0001-45

., --·

- 180 (cento e oitenta} dias1 contados da data

3. -

Çue

u

"""'~Birnos
T.•.~
" ~ALHI
. Si'"
J.
-S

,L;,.,_,

{~RS

PUBLICID~DE
LTDA
CNPJ sob o nº

~5, U·-i'l:F.JZ E P:rr.:::1.:rs;, ±.nscrito(a) no
1'Ão CONSTA do Banc·o Nacional

de Devedores

Certidão 2,ê.i.~c,L, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, -~creõs,:c.~tad.,:, pela Lei ·og 12. 440, de 7 de julho de 2 011_, e
na .K.eso..,_ _. :e,:.· ...,-:.,., .. ---~J.- .... ~ e. ~J. Vc. n- .,. .,, ,
"
'·· ··~ª· =,... -·
.,. .:,. -: ., • <::;··· ~-+·
Trah~,~~
·-~-· - e ·. .,, 7 0/2 O 11 do Tri· bunal Super1.· or do
Qe ago~~u ae 20!1.
Os dados 'bonst,~tes desta Certidão são de responsabilida~ do•
ri,
r . ;... .,. -~ -' .; ., :'. ·'"
~: ~
-.- .- ~"~.. ,.... - ; ..",O e e s t ~-_,
==· ~ acua.iz
~ .•.. •
a· d o s' ate- 2 ( d oi' s )· d i as
Llua,w~"
1
·· ="=-3

e.a

sua expec.. .:_çao:.
No tocaso é;..' ::cs:-,.,c: ju:-idéca, a Ce,:·c~dão atesta a empresa em relação
a
.do
r,:,t
~º'l·~
--••···
'-c:+-a·r,,c,.1
==ae
.-•i'as OU .,_+=1.'li'ai's •
71
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' . ,-,inEn.:..a·c
.._. __ ,_ .l L. ·"- .•
~
e; ~n.
- •••.
4
.ct
~
- ,. - ·- - ·... .J
'.·
·- ,s··-,;.;:,
'·
.. ··- J.. L._~da
.J..
.....,
••.••.,r,..
-· '~ ~
_,
- 'fi
::,,~0.::1-.::s--'
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•.,J.'ona-se
a' Veri
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au
- •...• - ~ - - . ··-- .• •. •.. ,,
1:-' .. -~ L. -~ ~
~- ~
• ··- -· ~
~ª~~i~
~=~a··- ~0r~=1
~~ ~rº~unal
Superi'or do Trabalho na
T n t ·"" .,... "'~ t
r •• ; • .o:··· • ,. i TvF ·
s t .: u s ·h r ,

---

..__..,_,~<::;

,...
:'····-;.' ... ,,,.,,,7 •.•

•j

·-··-;

Cer::.:..dão ·,:(:.. ·-.::..à':. ;.::at..'.üta:-n
.- ente.
INE'u:-:.1,r:.l' Çfi. .. ~~~"?O . .'' ·:..2.,1T1s
Dó 3anoo ,•acic:.r,::. de 'Oevedores Trabalhistas constam os dados
~-' ~
:;
. ,-, ~
1- e .,:; e
~
~
-= -. .
.
.
- d l.Cas
.
;:;~o. .:.. •.• ,,:.
;;,.
...•. c:::n ·--'...L~Cc.Çao
;_:c,.~
pessoas
na t Urais
e, ]UrJ.
''""" "',:·ancoe E JuStiçe. de, r:cabalho· quanto às obrigações
0 10
einad:mple
0
~e..~ .•.• ~- •... ~·-;:......
--~·-"'::·- .
"'·"-'-'-'
Q~~~
~ - 0~~
--. -cQ~~
n~~
cone1
·. ~~~~~r1.
·-e. transi'tada em J'ulgado ou em
2.co::-.:::-s~ .".·i.:'!.:.c:. '-.'.s -:.rabalhist2.s, inclusive no concernente aos
rece-lhi.:r,,:,i:-t:.:.:,s !~'.::-evidenciários r a honorários, a custas, a
emol ::::::en t -.· s· c ·,1 =" :~BC';) lti:Sern:.~s de·:~.erminados em lei; ou decorrentes
de execi1~ã~ de ~~0rrl~s firmado~ perante o Ministério Püblico· do
Trabalho~~ ~e~ 'ssãc ds ConciJiação Prévia.
n e e e ~ C:· ;:_ ~ .:
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Nota F,iscal de sei"viçôs Etetronica -

__F_ls. N.0~

29/04/2020
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Número da Nota

00001401

P~FEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Datà e Hora de Emissão

29/04/202015:31:11

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

k:ódigo de Verificação

.OTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA· NFSe

bec3b0a8

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUJUCIDADE LTDA • ME
CPF/CNPJ: 07 .603,857 /ôOti!-45
Ende'reço: AVENIDA

-·. Inscrição Muniàpal: 0012256100·3

RODOJFo JOSE PINHO, Nº615 • CASA 01 • JARDIM SAO BENTO· CEP:79004-690

Município; CAMPO GRANO~ "'

UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS

f

·-

'4onie/Razão Social: CÂMARA/"1UNICIPAL DE COXIM
CPF/CNPJ: 03.969.623/0001-65
~ndereço: RUA JOÃO PESSQA, N°139 • BAIRRO CENTRO • CEP:79400·000
Município: COXIM
UF: MS
E-mail: re9idei~(@mait.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBUCfllARIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
Nº 036/2020VALE DO TAQUARI·i~
EICULAÇÂO:
.
: . · . . . ·: '. , ..
·; - . • : , . _.: >1'
MPANHA: LEI ORGÂNICA
. • • . • .. '-'. ~-· ' •.. - • ·1 •• • - ·,';
RNECEDOR: RADIO VALE DO TAQUARI LTDA; CNPJ 03.994.72()/.()Q!),1;,-08 NF 639
. . . .
_ .• , ; . , _ : :
LOR BRUTO: R$ 7.500,00- DESCONTO PADRAO R$1.500,00-VAL0R'F0RNECED0R-R$ 6.0"00,00' ': . .'J; ·i:.,,,:,

_ .

J

_

J

J
.

_ _

· -·

',

·iiutável

Ui

SIM
SIM

=

.

'-

Qtde
.1'

IO VALE DO T~QUARl LTDA- CNPJ 03,994,720/000-if..t-9~:Nf 639
ESCONTOPADRAO
... -'·-· ··•·

6.000,00
1.500,00

RECIBO
IANCÁRIO ANEXO

u

PIS (0,6500%):
R$0;0D

fJaior Total das Dedllções:
.

1

COFINS (3,0000%):

1

R$ 0,00

-~--

")3ase de Cálaifo: ·

INSS (11,0000%):

R$ 0,00

Total R$
6.000,00:
1.soo,00!

untt:ârio R$,

1·

1

1

IR (1,5000%):

R$ 0,00

1

CSLL (1,0000%):

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 7.500,00

R$ 6.000,ool

,

.
~ta:.
--~}/alor do ISS:
R$. :1:.5óo~:Oj!I· · .;__·...
5,oôô}~t "'
, ', . ()
~lNf.ORMAÇÕÉS
.. , ,-_ - '
.
- ·· •· '·· .
···Local da Prestação do Sí,rviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁV!:L
Descrição da Atividade: Agendas de publicidade

R$ 75,00'

ês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020
ecolhimento: ISS A RECOLI-IER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000
àta de vencimento do ISSQN rE;ferente à ~ NFSe: 15/05/2.020

i

1,
-•-i:c=:..--11..;:,..t.,.:;.,,,.,:oJ nhn?irl nota fiscai=Q1'U20T-k40Dg=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==
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RÁDIO VALE])() TAQUAlU L17JA
ValeFM-102,9
CNPJ: 03.994. 720/0001-08
A V. FEDERAL, 69 B. PIRACEMA-COXIM -MS

TABELA DE PREÇO

15"

R$: 28,00 ( BRUTO )

30"

R$: 48,00 (BRUTO)

.~
45':

i

60"~

R$: 70,00 ( BRUTO)
R.$:

ss.oo

(BRUTO)

t
90"::

R$: 144,00 (BRUTO)

i&

VALIDADE: Ano 2020
l

COXIM- MS 20/04/2020
Contato: Franciely
(067) 3291-1124

Rádio<\lale rl~uari Ltda
Rádio Va5e~quari · Ltda.
CN?J 03 994 720í0001-03
Av Federaí. s/n - 8êi:ro Piracema
CEP 79 400-000 - Coxim - MS
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RADIO VALE DO TAQUARI LTDA

VltE

102,9MHZ~FM-3000 WAT1S
CNPJ: 03.994. 720/0001-08

A V. FEDERAL,. 6'1 .;_ .PIRACEMA - COXIMIMS
FONE: (67) 3291-1124

t02.9FM
· CÕXIM_-.MS ..

~

.

MAPJ\:,DE IRRADIAÇÃO
AGÊNTE: JMRS PUBLICIDADE LTDA NIB

CLIENTE:. CÂMARA MUNICIBAL DE COXIM
PRODUTO: SP0T
TÍfULO:LEIORGÂNICA
DURÂÇÃ0:'30 SEGUNDOS
PERÍODO: ABRIL/2020
PI: 036/2020
.

l}

. 11
12
13
14

15
16
17
18

u

,.
..

·,.

07:30:00 - 08:00:00 - 08:30:00 - 09:30:00 - 10:30:00 - 11:45:00 - 14:00:00 - 15:00:00 .115:40:00 - 16:30:00 - 17:00:00º- 17:30:00 - 18:00:00 - 18:30:00 - 18:55:00
01:30:00 - 08:00:00 - 08:30:00 - 09:30:00 - 11:15:00 - 12:00:00 - 12:30:00- 13:00:0014:00:00 -14:30:00 -15:25:00 -16:00:00 -16:30:00 -17:00:00 -17:30:00
07:30:00-07:30:00 - 08:00:00 -08:30:00 - 09:30:00-11:15:00 -12:30:00 -13:30:00- .
14:30:00 -15:00:00-15:40:00 - 16:00:00 -16:30:00 -17:00:00 - 18:20:00
07:30:00 -08:00:00 - 08:30:00 - 09:30;00 - 11:15:00 -13:30:00 - 14:00:00 - 14:30:00 . 15:00:00 - 15:00:00 - 16:00:00 - 16:00:00 - 16:30:00 - l?:00:00 - 18:20:00
07:30:00 - 07:30:00 - 08:00:00 - 08:30:00 - 09:30:00 - 12:30:00 - 13:00:00 - 14:00:00 14:30:00 -15:00:00 -15:40:00 -16:00:00 -16:30:00 - 17:00:00- 18:20:00
08:00:00 - 08:30:00 - 10:30:00 - 11:00:00 - 12:00:00 - 13:40:00 - 14:00:00 - 15:25:00 -

16:30:00 - 17:00:00
07:15:00 -07:30:00 -08:30:00 -11:00:00 - 11:20:00 -12:00:00 - 14:45:00 -" 15:40:00 19
17:20:00 - 17:40:00
07:30:00
- 07:30:00 - 08:00:00 - 08:30:00 - 09:30:00 - 11:15:00 - 13:00:00 - 13:30:00 20 '
14:30:00-15:00:00 -15:00:00 -16:00:00 -16:30:00 -17:00:00 - 18:20:00
07:30:00 - 07:30:00 -08:00:00 - 08:30:00 - 09:30:00 - 11:15:00 - 12:30:00 - 13:00:00 21 l
14:00:00- 15:00:00- lS:00:00- 16:00~00- lé!30!00 - 17!00!00- 18!20!00
'
07:30:00 - 07:30:00 - 09:30:00 - 11:15:00 - 14:00:00 - 15:00:00 - 16:00:00 - 16:30:00 22 .
. i7:00:00 - 18:20:00
07:30:00 - 08:30:00 - 09:30:00 - 12:30:00 - 13:30:00- 15:00:00 - 16:00:00 - 16:30:00 23 :
17:00:00- 18:20:00
0'7:30:00- 01:30:00-09:30:00- 13:00:00- 14:30:00- 15:00:00- 16:00:00- 16:30:0024
• 17:00:00 - 18:20:00
08:30:00 - 08:30:00 - 10:30:00 - 11:00:00 - 12:00:00 - 12:30:00 - 12:45:00 - 13:20:00 25
13:40:00 - 16:00:00 - 16:30:00 - 17:00:00 - 19:00:00
26,

21
28

e,

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
SECRETARIA MONICIPAL-DE GESTÃO

Fls:

N~ºilZ~

7-;-

· ·GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

~..

~

.

.

.

:1 Rua Filinto Muller 1020- Centro+ CEP 79400-000- Coxim/MS

-~.,-.

Fone: <67) 99657~9-993 - www.coxim.ms.aov.br

-

Dados. 110 :Contrlll Iinte

·

.

·Radio Vale do Taquari Ltda
.

500527

C.A.E.

..

-.

.

..

.

.

.

.

'·

..

.

. .

~

.

..

CPf/CNPJ
Rnalidmfe

03994720000108
VERIFICACAO DE DEBITOS

:

..

;

CERTIDAO NEGATIVA DE. DÉBITOS Nº 3645/2020

,l'
i

1

.
Válida por 6f1 . (sessenta)
dias e par.a o fim a que se t;le:stina, a partir da data de emissão.
'i

!
Certifica-se
que, verificando os registros

relativos ao- cadastro de Atividade

Econômica

Mu.nicipal, con~tou que até a presente data, não existe crédito tributário constituído, pendente

.

~ 1.
. ao .ISSQN
.
, em nome do Sujeito Passivo adrna identificado,
de pagamento, çelativamente
ef.ou ALVARA,
.

.

referent.e ao conµ-ibuinte supracitado.

1 ;

A presente certidão foi expedida nos termos .em que· tenha sido requerida e não- constitui

!

-

.

prova de inexisfência de crédítos tributários municipais e não exduí o rllre1to de a Fazenda Municipal
~

.

exigir, a quatqJ,er tempo, os créditos- à vencer, vencidos e não. recolhidos e os que venham a ser
apurados.

1

t\!

Certidão expedida em, 22 de Abril de 2020.

AUTOR!OAOE FISCAL

.
L

!10
oU!
R~...

I
~
·
"'nn...,,,-i
a;
~'- :~r..!'" .\-.,t.1!,:,.
.•• , t4•

CNPJ 03 9

720/0001-0;J

Av Federal, s/n - Bairro Piracema
GEP 79 40(),-000 -. Çoxím .: MS

.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIÀ-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:103445/2020

CNPJ: -03.994. 720/0001-08
rj

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que t9rna necessária a sua conferência pelo destinatário da
;
certidão.
Esta certidão refere-se. c1..j,ti:t~çªcr· .f.~cal do contribuinte do âmbitô da
Secretaria de Estado de Fazerl~ ;&/ââ{~~i:~oria-Geral do Estado.
-~f'-~,;\;,),:];!\:'' !7}"'1:-i ..
Certidãó expedida com ba~~f~~;r;~¾pâ· Lei n. 1. 810, de _ dezembro de
1. 997, emitida às 09:45:01 hó~s~;~~~~/2020 (hora e. data - MS).
hé'~

Certidãi'.i vilida
até· s
==-==J-"'===-==~

• . ,: -<';.~;,,..';#.~ :.:;.:;~

. ,?"lt,r .

º·~L~.-

da . data dê

S~-ª.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (w..w.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (~.pge.ms.gov.br).
'

e-mail: sen:ncob@fazenda.ms.gov.br
www'.sefaz.ms.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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u,

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré~
ditos do Estado, constatou-se, que até . a presente data, não constam -débitos
decorrentes de·créclitos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou
jurídica'acima indicada. Fica ressalvado o direito de ó Estado de Mato
Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não tributã~ios anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido
nesta certidão.

Fls.005605

.Fts.~~••

•
.

. .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
da .Receita-Federal do Brasil

Secretaria

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

.

CERTIDÃO POSO'IVACOM-EFEITOS DE NEGATIVA oe' DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nomê! RADIO VALE DO TAQUARI LTDA
CNPJ: _03.994.720/0001-0S
!
Ressalvado o rdireito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfVldas de
responsabitidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas: é certificado que:
1. constam ipbitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibiffdade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário ·Nãcional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desoonsideração para fins de cen:íficação áa reguiaridade fiscal, ou ainda não vencidoS; é
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (OAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ~GFN).
Conforme di~to nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negauva.
Esta certidão·j válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos' e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da· RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas·
nas alíneas 'a' a 'd' do parâgrafô único do art. 11 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://nb.gov.br> ou <http://www.pgfn~gov.br>.
Certidãoemitidagratuttamente

o

com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida ãs 09:51 :06 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasffia>.
Válída até 14/09/2020.
Código de controle da certidão: OE93.1FDD.08C9.E08B
Qualquer rasura ou emenda invafidará este documento.

t

-~
Rádio
aqusrí t tda.
CNPJ 03 9 4 720/00C,-úü
Av Federa}. s/n - Bairro Piracerna
CEP 79 400-000 - Coxim • MS
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Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

ü

Fls.005606

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRZIBALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: RADIO VALE DO TAQUARI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03. 994 .,720/0001-08
Certidão~º: 9991829/2020
Expedição: 27/04/2020, às 15:46:42
Validade:· 23/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

li

Certifica-se que RADIO VALE DÔ TAQUARI LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.994~720/0001-08, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão.emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho} acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011., e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Cer~idão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceit,ção desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal d? Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente:
INFORMA~O IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabele.cidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos. judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhi\nentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a . .recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
1
•
de execução de acordos firmados perante o Ministério Püblico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5
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Rádi~ari tt<la.
CNPJ 03 ~ 720/0001-CiB

Av Federal, s/n - Bairro Pirac,: ;.m3
CEP 19 400-000 - Coxim - I\AS

Fls.005607

Voltar .

li

lmprimirJ

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certj.ficado de Regularidade do
FGTS-CRF
~;

Inscrição:

03.994.720/0001-os

Razão Social: RADIO VALE DO TAQUARI LIDA
Endereço:
AV FEDERAL SN / PIRACEMA/ COXIM / MS /

79400-000

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

l
Vali'iiade:08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Núrnero: 202003oso2231699238455
'
.
Informação obtida em 27/04/2020 15:45:52
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa:gov.br

l
~,~ ~
'•~t.·~"'ª
ã-···'·•··•
t,,;~
•"'
Ra• U•v
CNP J 03 994 720/0(l<'J ·h .. ::
Av Federal. s/n ~ Bairro Pirac0rr,a
CEP 79 400..QOO • Coxim • MS
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A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de. maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acíma identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Service - FGTS.
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Fls.005609
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃ_O

1 / 1

Folha:

Data: 15/04/202016:38
•

?.

·-Fts: N.0~

-~---

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº OE ~Ó-NTROLE::42515/20-04

Oadôs da Empresa
~ .
.
Inscrição Municipa!: 00~2256100-3
11
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.60)857/COO'l-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME

'f

----..Nome·Fantasia: RE9 IDEIAS
.

~

'
Bairro: JARD!M SAO'BEMTO
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
CÊP: 79.004-690

CERTIFICAMO~ QUE ATÉ A PRFSENTE DATA. NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO

~A

ATIVIDADE ECONÔMICA DESCR!TA ACIMA.
.l
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
ague las pàgas até esta data. mediante chegue, ainda não compensados, nos termos dÔ que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN .
Validade: 08/05/2020
A presente certidão, sem conter rasuras, tem Sl!a eficácia atê a data de validade acima informada.

l

Campo Grande(!\,1S), 8

de abril de 2020.

r.. :ep:"' '7"ºº4
i.;."'"' • 1,.1.,Ac'
.,u

•.

~:1s

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Endereço:
AVENIDA RODOLFO... JOSE PINHO, 615 CASA Oí

Fls.005610

•

G()VEP~~O DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
t SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA:.GERAL.DO ESTADO,

C'ZR'T::DÃO NEGATIVJI. DE ,DÉBITOS NÚM: 105392/2020

CNPJ:

07. 603 .,857 /0001-45

Certific~ que,
verificando os registros relativos aos controles de créditos do· Es r.ac c, constatou-se, que ar a presente data,
não constam débitos
decorrentes c:ie crédi.tos '"tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ac!va,
?E~de~tes"de pagamento,
de responsabilidade da pessoa fisi6a ou
~ uríàica aci'.",2:_ :.r:dicada.
Fica
ressal vado
o direi to de .o Estado de Mato
Grosso do s~l ap~rar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
·D.ão tributé.::::-ios a!lteriores e posterio::::es, inclusive no período compreendido
nesta certidão.
:Cica
acre3c€;::tado que o núme r o do CNPj acima indicado corresponde ao
númez o Ln f o rmadc, soe a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circ1:1n~tânC:Í-ê. qt.cc torna necessária
a sua conÍerência pelo destinatário da
certiaao.

Esta ce~tidãó refere-se
secretaria de Es~ado de Faz

do contribuinte do âmbito da
·3ria-Geral do Estado.

Certidão expedida cora ba
1.997, emitida bs 14:35:41 h

Lei n. 1.810, de dezembro dé
/2020 (hora e data - MS).
eia data_ _de sua

Ce:c_tidãc vá).ida

·.

A auter:,:ir..i::iade de s t.a certidão deverá ser confirmada na página da
Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral

do Estado ("::·,w·,;.:;,ge.ms.gov.br).
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'

.

7 __ - -

- .
~P.ag.1..na 1 de

poc:c;:; J'vDICIÁRIO
'JUS'i';ÇA D·:) TRABALHO
J

êERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
1

Nome: JHRSj' PUBLICIDADE LTDA

Í

(MATRIZ E FILIAIS)·_ CNPJ: 07. 603. 857 /0001-45

Certidão Jº= 191887572/2019
ExpédiçãoJ 13/12/2019, às 04:41:26
validade: fo9/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
•l d' de sua expe içao.

•

•'

C

e r t i.

Í l. i

C

a "-

3

e

q li e·

P U B L I C I D A D E
L 'r D A
inseri to (a) no CNPJ sob o nQ
do Banco Nacional° de Devedores

J M R S

07. 603.

85J /0001-45,

NÃO

CONSTA

'
Trabalhistas.
Certídão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Reso1Jcão Adsinistrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
1 ,
Trabalho; de 24 de agostb de 2011.
os- dados! constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunai1 do Tr~balho e estão atualizados até 2 (dois) dias
.
l
'
. .
d a- sua expe d.içao.
anteriores
â ~~~a
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos ds seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acei r ação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentic idade :-·.o portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet'.! ( h t t.p : / /www. tst. jus. br) .
Certidão~effiitida
aratuita
.~ente.
.
~
1

u\

~

INF'.O&~çlo

IMPCE;..'::~·Al'i.''TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhista& constam os dados
necessár.::.os à x de rrt Lf icação das pessoas naturais e jurí.dicas
inadimple~tes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabeleb.:.d3.s 12:,, sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos ·judiciais trabalhistas, .inclusive no concernente aos
recolhi~entos p-revidenciários, a honorários, a custas, a
emO'lumentcs ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execdçãc de 2,,cord.os firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Concil~ação Prévia.
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f
!

'

. i.

CAI...,
~"=·

•· .

Fls.N.º~
- ·

_.A.

',.,coNOM!CAFEA
OERAL

-

•

-- --

.

;t
l

Certificado
de Regalarídade
. .
.
do FGTS - CRF
l

Inscrição:
.
,j

07 .603.857/0001-45

Razão1Soê:ial:

JMRS PUBLICIDADE LTDA ME

Ender~ço:
1

AV RODOLFO JO SE. PINHO 615 CASA 01 / JARDlM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS

/ 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11
de.rraío de 1990, certifica
que, nesta data, a empresa acima Identificada encontra-se em
.
.
situação regular perante o Fundo de Garantia do. Tempo de Service - FGTS.

.

1

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débttos referentes
a contribuições eloi: encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

l}'.

~

f

o

Certifi!ação

'!

1

Número:.2020031405134410838880

.

.

-~

Informação obtida em 16/04/2020 16:31:35

(
1

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de aucênticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

\

"1

l
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. ii~.

Câmara Municipal. de Coxim - MS
~
~
Câmara
Municipal
de-Coxim
1
'

•

'

--··kf. -

.

'

UG Pag: Câlllara Municipal d19. ·:Cçxim.~1 · . .
•

.I;

...,t,~-;t ~.., •• .,:1..·~"'.·:~..

·~ . )'...

. .• ,
••

CNPJ: 0396962áOOo'165

•• ~

ORDEM DE PAGAMÉNTO

.s

Ordenador êia Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execuçlo orçamentária, autoriza a emissão de

;

J .
001.002. Câmara Municipal de Coxim

pagamento de despesa conforme descriç/lo abaixo.

.

.,,

49 / 5

UG Pag : 001.002 • Câmara Municipal de Coxim

Credor
,C:.,1.z:§'0-

Clw;silicação Funcional :

00020 . '

01.031.0001-2.002

i1

Scc.ial ! Fort,::x2do,r'

CNPJ I CPF

100562 • JMRS PUBLICIDADE LTOA - ME

Conta seocéns

Banco

07.603.857/0001-45
Cidade

AVENIDA RODOLFÓ JOSE PINHO 615

~

r

~ Empenho
Tipo .

'

Orçamentário
Data de Emissão

ü

_

.
Fonte de Recursos

/

"

111111111111111111111111111111111~ m1111111111111111~íl ~1111111 ~1111111.111111111111111111íl 111111111 ílll
011012020000037000004

"

1

..

Orçamentário

'-.-,.·
'

•

1

Processo

,

1., ' .••

2020 / 37/ 4

00006

1 00000 - Recursos Ordinários
Dotação

Folha

00000141 - PUBLICIDADE E

Vencimento

rt

Nr. Empenho/Liquidação

Evento

•

3

12/05/2020

Tef&foniJ

CAMPO GRANDE/MS

· Orçamentário

100000 - Recursos' Ordinários

L-- --------------~----~1

/o

Histórico

"" de

~

J

Pagamrto
l

varares

Valor Retido

':..-·~:.. .r'C,;:s_;,;-;;:-;
1

1

Valor Lfquíóo

3.000,00

0,00·
C
,heque ------ Valor------

.Banco
4903 -111111900019001 • 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

49005

-~

_!-íquido

U

·

t= ~nso

(tres mil reais ), ......,.

rRec;bo

121~

'.

eclaro que reC8m(emos) e lmpcrtêncla eupra men®oad;•: •• _~.:~ ~ •' _ •• _

1

-

CNPJ/CPF: 07.603.857/0001-45

Autorização

G!ANI

3.000,00
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Nr. OP / Nr. Item

Fls.005615
t

l

5
.

F1~.·Nº~

DOC ou TED Eletrônico

~.

·~

Debitado
Agência

552-5

.

Conta corrente r

16111-X

,.
Creditado

i

Banco

f

•

Agência (sem DV)

ITAU UNIBANCO .S .A.

1585 CAMPO GRANDE ZAHRAN
94848

·J

07.603.857/0001-45

;

CNPJ

341

'

Conta corrente (d'om DV)
'

CAMARA MUN COXIM

I'

JMRS PUBLICIDADE LTDA

Finalidàde

CREDITO EM CONTA

'

Numero documento

51.201

Valor

3.000,00

Data transferênciJ

12/05/2020

ªC" - CNPJ difere~te
'

~

Autenticação SISB,B
Assinada por

8A751 OABFEDF4296
JB503291 EDMIR C PEREIRA
JB503292 VLADIMIR S FERRÉIRA

Transação efetuada com sucesso.

'
Transação efetuada com sucesso por: JB503292 VLADIMIR S FERREIRA.

12/05/202013:10:18
12/05/2020'13:11:43.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Nome favorecidoi

-

,

..•.. ··,,_

.
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J~V'-0 rt.:t\.,QI U,;ll "''='I Vl'):'V;;) ~IQUVI llvQ

U / ÍUO/ L.UL.V

Número da Nota

00001405

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA· SEMRE

07/05/2020 13:45:47
iCódlgo de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA •.NFse

46355611

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRSf BUCIDADE LTDA • ME
CPF/CNPJ: 07.603.857/0 01-45,
Endereço: AVENIDA RO

.

IriscriçãoMunlâpàl: 0012256100•3

. LFO JOSE PINHO, Nº615 • CASA 01- JARDIM SAO BENTO·- CEP:79004-690

ºMu~cípio: CAMPO GRAN E

UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS

MUNICIPAL DE COXIM
orne/Razão Social: CÂMA
•
F/CNPJ: 03.969.623/0 1-65
ndereço: RUA JOÃO PE OA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
UF: MS
E mall; re9ideias@
unicípio: COXIM
0

mail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MATERIAL PUBL11

ÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2.017
'
'l Nº 031/2020
EICULAÇÃO: DIÁRIO DÓ EST,
MPANHA: LEI ORGÂNICA
i
,
RNECEDOR: EMPRESA JORNAUSTICA NOCKO LTDA - DIARIO DO ESTADO - CNPJ 03.339.711/0001-83 NF 12.41
'ALOR BRUTO: R.$3.000,00 ~ DESCONTO PADRÃO R.$ 600,00-VALORFORNECEDOR R.$ 2..400,00
,L~---•

:

·.. ;

'

•

.tem
IÁRIO DO ESTADO· CNPJ 03.339.711/0001-83 NF 1241
ESCONTOPADRÂO
::~·,;º
' . ·.·

.:L

Qtd
.

1
1

·· .. ·, ·

Unitário R$
- 2.400,00
600,00

Total R$
2.400,00
600,00'

- ..... ,..

RECIBO

I.AICÁR'IO ANEXO

.

]
1.,

~\

COFINS (3,0000%):
0,00

1

INSS (11,0000%):
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
alor Total das Deduções:

R$ 2.400,00

~#
ês de Competênâa da Nota'Físcal:

CSLL (1,0000%):
0,00

IR (1,5000%):
R$ 0,00

= R$ 3,000,00

íquota:

,

1

alor do ISS:

5,000/o

.Ou:TRASINFORMAÇOES.
05/202.0

.

.ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000 _ _
'1 . ,
_
.
.. . , , · .. ·i.,"
ata de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2020 : ••

Local.da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
..péscrt@o da Atividade: Agencias de publicidade

t

{

l

l

i
1

https;Jnfse.pmcg.ms.g~.b,rtafls,,,J/ootaFls~l.phpT.dyota_flscal•OTYwNDo!)ODU•&~nfi=e•Uw=\temPrestado~Uw-

t,

30,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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•
1,;./··

NÔfafiseà.de

PREFEITURA
.

ServiÇOS Elebônlca

,

ETRIBUTOS

G~CIA DE RECE'
Rua Filirito Muller, No,

cow·-MS

--•o•
5(l03306000000005025620lOOOQ0000000)5()00012417

No.: 1241

Pata consultar a autênticidade desta nota, ~ o
portal da NFS-e h_ttP:/lcoxim.ms.gov.br/nfse/ ·

Série:1

Síte:'hltpi./wwW.COxím.ms.gov.br
Prêstâdàr de Serviço
Nó. Inscrição Munic:ipál: ~
Norne'!Raz:ão Social: EMPRE

Enéléreço: RUA FILINTO MU
Bairro: CENTRO
Município:. COXIM Estado:

CPF/CNPJ: 03339711000183

No. CAE: 502562

N

•

o

• ,

r ra;

Hora da Emissão:
10:46:35
Na1ureza de Operação:

JóRNAUSTICA NOCKO LTDA- ME

R, No.600

t '"

Data üe Emi=ãctlt.:!
05/05/2020 ·---. ::, .

PRESTACAO OE SERVICO
79400-000
.

SítllaçáO da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Telefone: 6732913668 E-Mai. O
l-i
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tõmâdór do Serviço
NômeJRazão_soc:u:

c~ MUNICIPAL DE COXIM

Endereço: RU JOAO PESSO)i. ,No. 130
Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 794fl0000
f ·:PF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E:
'-'e1erone: 3291-1539 E-Mail::j

l.MJCNPJdoSUBST:

ISSQN %
Descrição do Serviço
Referente Divulgação "LEI ORGÂNICA• Conforme a PI - 031fl020 -Agência
intennediria JMRS Publícidade'LTDA ME. nome Fantasia RE9 Idéias. CNPJ:
07.603.857/0001-45. Dados Bancârios. Banco do Brasil AG. 0552-5 conta
Corrente 17409-2
i

0,0000

Quantidade

Valor Unitãrio

1

2.400,000

ValorTotal }

2.400,00

t
1

~
Í

.s

•

,•'

()
)

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

o.oo

1

Valor ISSQN Devido:

0,00

1

0,00

Valor ISSQN Retido: ·Fonna de Pagamento: Valor Total da Nota:
0,00 AVISTA

2.400,00

"

;

o.oo"

'

Valorda CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
'totál das Dei:tuções:

!\·

Informações Fisc:;ais:

~!.,

r

0,00
0,00·
0,00

'

0~090,00

~

Dados Adicionais:

~
1..

Í'

,,

·1
!

. -·
..
r Recebi(emos) de EMPRESA JORNAUSTICA NOCKO LlDA- IIIE o{s) serviço(s) cons1ante(s) da nofafiscal de

serviços indicada ao ladG!

I

r

Jdentificação:_

'

l

Número: 1241

Série:1

.'!'

Data:

NFS-e

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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*
1

: DIÁRIODO ESTAD8
67 3291-3668 l 67 3291-7321

~

'l
.
.
Empresa JoÓ)alística Nocko Ltda - ME CNPJ- 03.339.711/0001-83
Rüa: Filinto Muller nº 600-Centro- Coxim-MS.
Diretor Executivo~ Rubens Dantas
{

Diário oficial

PeriodicidadP------Terça -feira á sexta-feira

!

Tiragem
População da Região: .

Gomes, Rio Verde

3,200
180 mil habitantes

Orculação: coxim, Sonora, Rio Verde,
Pedro Gomes e São Gabriel.

População Jrbana:- ---- 67 %
~
População Rurak- ----- 33%
Atividades Efonômicas: Soja, agropecuária e Usinas

u

de: coxim, Sonora, Pedro

,

!

Tabela de preço válida a partir de 10 de Janeiro de 2020

11

ESPAÇO.

CAPA EM CORES

R$63,40

Página - {PB) ~ndet.

·R$ 23,20

Página - (PB} Det.

R$29,10

"'

R$8,90

t

Religiosos, Culturais

•

R$ 23,10

arejo

R$12,60

Publicidade Legal

'

CONTRA-CAPA COR

R$59,60

PÁGINA 3 {CO~)

R$58,00

Caderno Especial

R$ 57,80

Classificados
R$9,10

CmxCol

Fechamento comerdal

Orcutação: Terça à sexta-feira.
jAutorização: Até às 14h00 dia
anterior a veiculação.
Recebimento da Mídia para
divulgação:
IA,té as 16:00 anterior a veiculação
Condições de pagamento:
De acordo com a PI

1

.

~
~

Cor+30%

.nformações Técnicas

Colunas
lcol
2c
3col

l
1

r

í
~

4,5
9
13,5

Material

Altura- 42,5 cm
Largura- 27,5 cm

JPEGOUPDF

Formato- Germânico·

1

4col·

r

18

j

Scol
Gcol

'

!,

~:

22,S
27,S

TELEFONE-

{67) 3291-3668/7321 - 99983-4015

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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•t

20/03/2020

J

t

•

MINISTÉRIC> DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Rrocuradoria-Geral
da Fazenda Nacional
V

.,

CERTIDÃO PCÍSrílVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
i
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: EMPRESA JORNAUSTICA NOCKO LTDA
CNPJ: 03.339.7r1/0001-83
.

I

Ressalvado o direito de a f:azertda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas. de
responsabilidade do sujeito passivo acima ·identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam jdébitôs administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibil~ suspensa nos tennos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional {CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsi&ração para fins de certificaçãó dà regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

r

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos tennos do art 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
·

'1

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este dOcumento .tem os mesmos efeitos da certidão

·

·

·

,.!

Esta certidão é Jroida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos' e fundos públicos êfa administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo rio âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais .previstas
nas alíneas 'a' a/d' do parágrafo único do art 11 da Lei nn 8.212, de 24 de julho de' 1991.

e

A aceitação desta certidão está rondicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/1012014.
Emitida às 09:15:12 do dia 20/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2020.
Código de controle da certidão: F733.F6E1.EEA i.3C4F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
,1

1/1
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GqVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
! SECRETARIADEESTADODEFAZENDA
.
{
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

l
i

l

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:103842/2020

CNPJ: 03. 33!J .i"/11/000l-83

1

t

'
Fica acrescentado
que o número do CNPJ acima·indicado
corresponde ~o
número infonnado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta ce rt Ldão refere-se a sit,uaç.ão.,:.Eisq;1.l do contribuinte do âmbito da
Secretaria he Estado de Faz~' ·~:c:.dâ:~ii&1±'ãá.oria-Geral do Estado.

j

~'i-v.~}'

. -

dezembro de

Certidão expedida com bas'êr~n~
1.997, emitida às 14:58:22 h~

- MS).

,1

Certidâb váJ.id.a até

da data de sua

•1

expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretar.ia
Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br}.

de;
l

'

e-mail: seftucOb@fazenda.ms.gov.br·
ww;w .$Cfaz.ms.gov .br
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u

Certifici que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Eslado, constatou-se, que até a presente data, não constam débitos
décorrenteside créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da. pessoa física ou
jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato
Grosso do súl apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido
nesta certidão.

Fls.005621

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
GERENCIA DE ºRECEITAS .E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller 1020 - Centro - CEP 79400-000- Coxim/MS
Fone~{67) 99657-9993 - www~coxim.ms.2ov.br
;

Dadas de C811bffiD1111e
\
!

C.A.E.

EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA ME

502562

J

CPF/CNPJ
finalidade

ú
lli

.

03339711000183

.,

VERfFICAÇAO DE DEBITOS

J

i
. i) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 3648/2020
(

.

~.

u

Válida por 60 (~senta) d
' ias e para o fim a que se destina, a partir da data de emissão,
-~
1

Municipal, constatou que·até.a· presente data,,não existe crédito bibutário constituído, pendente
de pagamento~ rela~vaménte.ao ISSQN e/ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado,

referente .ao conttibllinte supracitado.
A presente certidão foi expecflda nos termos em que tenha sido requerida e não constitui
prova de inexistênd? de créditos tributários municipais e não exclui o direito de a Fazenda Municipal
'

exigir, a qualquer tempo, os créditos à vencer, vencidos e não recolhidos e os que venham a ser
apurados.
Certidão expedida em, 23. de Abril de 2020.

f
Digitalizada com CamScanher
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Certifica~ ~ue, verificando os registros relativos ao Cadastro d; Atividade Econômica

Fls.005622

Página 1 de 1

.'F1s.N.º~
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

l

CERTIDÃO NEGATIVA

i

.

.

DE

DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA

1
{MA.TRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.339.711/0001-83
Certidão r:Í'º: 9580638/202'0
1
Expedição:1 22/04/2020, às 17:28:46
l

Validade: ~8/10/2020 - 180 (cento e oitenta} dias, contados da data
de sua expedição.
~!

Certifiba-se

que

Trabalhis~tas.
Certidão é.lnitida com base no art. 642-A .da Consolidação das Leis do
1
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, ;de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais} do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriore k à data da s ua expedição.
No caso d~ pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
.a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaç~o desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticihàde no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet {(http://www.tst~jus.br}.
Certidão ehlitida gratuitamente.
1

fíi

J:NFORMAÇÃdIMPORT.ANTE
f

-

•

Do Banco ;-Nacional de Devedores Trabalhistas constam os. dados
n"êcessári~s à identificação das pessoas naturais e jurídicas
irtadimpleri.tes perante a Justiça do Trabalho quantp às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos :Ilu.diciais trabalhis.tas, Ln c Lu s L ve no concernente aos
z e c o Lhd mdn t.o s previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentds
ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
1
de execução de acordos firmados. perante o Ministério Público do
Trabalho bu Comissão de Conciliação Prévia.
~

:

'

:;

}

j

,

~

Dúvidas e suges1:ões: .cndt'<itat. jus .br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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EMPRESA
JO~NALISTICA
NOCKO
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS}, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
03 .339. 711/000Í-83, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores.

Fls.005623
Consulta Regularidade do Empregador

13/04/2020

1

Volt~r,

li

j

Imprimir

c.A,x.A

CAIXA'ECONÔMICA FEDERAL

i

Certificado de Regulaiidade
'
doF6TS-CRF

1

Inscrição:

o3.339.11110001-s3

Razãó Social:EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA ME
Endereço:

RUA AFONSO DA COSTA CAMPOS 82 / FlAVIO GARCIA/ COXIM / MS /

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da+tel 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data..a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
j
1

f

O presente Céfüficado não servirá de prova contra cobrança de
quais~uer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decortentes das obrigações com o FGTS.
·1

~
Vali<!ade:13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031303172304694470
~1·

j
f

Informeção obtida em 13/04/2020 16:11:40
y
$

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei

condicionada a verificação de autenticidade
www.càixa.gov.br

no site da

esta

Caixa:

r

1/1
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'

IVIÍNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciónal

•

'r:
'

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA-OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
j
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
'

Norne: .JMRS PÚBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado

t
o ;direito de a Fazenda Nacional cobrar" . e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identíficado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

í

1. constam pébitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, .de 25 de outubro de 1966 •
Código "i1ríbutário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

<]'

2. constam Âos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional {PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (OAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública· em processos
de execu~o fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificàção da regulàridaâe fiscal.
·

1

'

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fifíais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos!;e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo rio âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a/d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991.

l

~

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http~/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
il

•

Certidão emitida!gratuitâmente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:19 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: DC28.8308.1ABE.7D67
Qualquer rasuráou emenda invalidará este documento.
11
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Conforme dlspoéto nos ârts:2ôs e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
i

Fls.005626

'

(

1

.

•

G{Jtv·ER~O DO ESTADO·DÉ MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO.DE FAZENDA
PROCURADORJA..;GER~L DO ESTADO

t
1

:: ?.::cr::-::: r,A.o

NEGATIVA :);:; DÉBEOS "N:JM: 105392/2020

CNPJ, d7.6Ó3.t57/0ó01,45

~

E"'ica a,\::·ê::,Cer:t:ado que o núme r o do CNPJ acima indicado corresponde ao
n~~ero infol~~d~. sob a respon.sabi~idade do próprio solicitante da certidão,
c.â r-cun s t.ânc t' a
ne6essária a sua conferência pelo destinatário da
,.......,t;:..
- ..,.;' a'"
._ L-tC:.. o

1
si

"

i

~---~::,~e

i.,- ,,..~~r- re~-~--se
•
..::=:,,....e
cc~~-~av
Secretaria
Estado de Faz

de

Certidã
1. 997,

e::pedida cem ba
em.í c da às 14 :35:41 hõ

Certidãà -.,,'ª'2.~da até sess

do contribuinte do âmbito da
~ria-Geral do Estado.
Lei n. 1.810, de dezembro de
·/2020 (hora~ data - MS).
da d~t~ de suª e

A aute~~icidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secreta:::-ia de,Estadc
de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br)
ou da Procuradoria-Geral
~
.
.
do Estado ( ~..:-1:·,. p.:;e. ras , gov. br) .

J
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·
·.e·
,.
. ~
- . .
1·
d e cre'
Cer~i'f'1cc-~ que,
ver1L~canao
os reg1sLros
re1a~1vos
aos cont roes
ditos do Es0adc_. c.cr.s;:atou-se, que ac:é a presente data, não constam débitos
decor~entes Jd.e_crédit~s tributários _constituíd~~' .in~critos ou não ;m.dívica ativa,
~e~~~,1:es ae pagamento, ae respcnsac1l1daae da pessoa f1s1ca o~
-;u.:
d
.d:i.ca
acl::Fica r e s s a Lvado o direito de o Estado de Mato
~
.
~ ,2. ;--:-.éicaé.a.
Grosso do Su! ap~rar, con.s~ituir, inscrever e cobrar créditos tributários e
não -::ci.c:;.tárics s.r:t:e:ciores e posteriores, inclusive no período compreendido
ne st a certidãt:.
~

Fls.005627
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE-MATO GROSSO 00 SUL
SECRETARIA .M UNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 /

Data: 15/04/2020 f6:38

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA-DE DÉBITOS MOBILIÁRIO
li

J

ir
l

Nº DE CONTROLE: 4.2515/20-04

Dados da Empresa

I..1

Inscrição Mtmicipai: roo12256100-3
Situação: Ativa

J

Contribuinte: 07.603:857í0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME
'

Nome Fantasia: RE9i1DE!AS

o

Endereço:
AVENIDA RODOLFO;JOSE PINHO, 615 CASA 01 ·
CEP: 79.004-690

.,
ll

CERTIFICAMOS ou;:: ATÉ A PRESF~JTE DATA. NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
ATIVIDADF ECONÔMiCA o:::scRITA AClMA
Reserva'"se.o dfe!to de a Fazenda Mtmicípal cobrar dívidas posteriormente comprovadas. bem como.
àquelâs pagas até esta Cla:ta. mediante chegue. ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN ..
1
j
J'

J

Vail:::lade: 08/05/2020

'
!

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 8 d~ abril de 2020.
1

*j
!

1

..:•:

-t'
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Bàirro: JARDlM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Fls.005628
j

.

CAIXA

CAIYA ECONÔMICA FEDERAL

1
Certificado
de Rt,ularidude
do FGTS - CRF
1
'•

j
.

L

-

.

T
_11scnçao:
Razão'Social:

,MRS PUBLICIDADE LTDA ME

Endereço:

i,'! RODOLFO JO SE: PINHO 615 CASA 01 / JARD!M BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS

~

07 .603.857/000l-45
"'""

,

1

/ 79004-690

A

CaixJ Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de ifuio de 199D, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situaç;o regular perante o Fundo ·de Garántia do Tempo d.e Service - FGrS.

f

e

O presente
1· nao
· - servira
·
· ·· d e prova con··t ra co b rança ct e quaisquer
·
• ·
e rt·t·
1 icaco
débítos
re rerentes
,,- ccr:tlbuições e/e.:. encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
·

-1

1

Validade:14/03/2020 a 11/07/2020
1

u

i
Certificação Núme,·o: 2020031405134410838880

A utiliiação deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autentic.dade ;;;; site da Caixa: WW\V.caixêi.gov.br

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Informação obt:dá -e n 16/04/2020 16:31:35
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PC()ER JU:GICIAR.J-0

~

t

/,

'I

-

,

!CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
J

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
f · .
(MATRIZ E FILIAIS} CNPJ: 07. 603. 857 /0001-45
Certidão
nº; ,191887572/2019
.
i
Expedição!: 13/12/2019, às 04:41:26'
validade:Jo9/06/10iO - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
dê sua expedição.,
t i

f

i

.

i e

a - s e

07. 603. 857 /0001-45,

q u e
J M R s
(MATRIZ E FILIAIS),

p u B L I e I. D A D E
L T D A
inscrito(a) no CNPJ sob o nº
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhi'3tas.
Certidãolemitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
·..
Trabalho;
acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Re~ol!cão
Adffiinistrativa nº 1470/20~1 do Tribunal Superior do
1 ~
Trabalho} de 24 de agosto de 2011.
Os dadosj co'nsta::1tes. desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunaiís do Trabalho e estão atualizados até 2 { dois) dias
i s a
- d a e a d· a sua expe d'a ç ao
- .
an t e r a. o ne
No caso âe :;>essôa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação
a todos &s seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acei tJçãó desta certidão condiciona-se à ve r í.f icaçãb de sua
~--·
autenti~idad~ no portal. do Tr~bunal Superior do Trabalho na
Interne{ { http t / /www. tst. jus .. b r ) .
Certidão~ em.i, tida gratuitamente.

'

.

,

t

INFO~.MAÇf--0 IMPOR'.1:ANTE
Do Banc6 Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
r
nécessáiios à identificação das pessoas naturais e juríd~cas
j·
inadimpJ~ntes perante a.Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelet:idas e:J sentença condenatória transitada em julgado ou em
•
f JU
· d·1c1a1s
· '
t ra b a lh.~s t as, inc
.
1 usive
.
acoraosl
no concernen t e aos
r ec o t n í.tne n tos orevidenc iários·, a honorários, a ·custas, à
!!
emo Lumerícos o;.1 a recolhimentos determinados --em lei; ou decorrentes
de exec~ção de acordos firmados :perante o·Ministério Püblico do
Trabalhó ou Co:::i.ssão de ConciJ:iação Prévia.
lf
~
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...-...---------·A~:"~º~·
Mais de R$12. m'ilhões./ . ;~. J,.Sicredi r
distribuídos na r.e;gião~.

- -·· -

,·-- '-.

- - -- .

· •.. •

- _; ,. . ·-·

J-

.. -.-,.-~- ==-

Cas · s de Covid-19 sem rastreamento

confirm

transmissão comunitária·em MS
" :

RíiHii!IDE

Í :

do Programa

1 1
! i

l ~

-----~

-

\ i

i 1

!

Criança"Feliz terão]

orientação online f 1
e atendimento por , l
telefone. PAG o4
.;. !'

~~-----'-'l l
Hilt>:llliM

·~ 1

Comandante do J 1
5° BPM Participa ~ 1
da Solenidade de :
Aniversário de
l
122 anos de
~ 1
Coxim.r-so cs
, !
1

i

1

!

u, ::::::

~

GiãwL

J,

Receita expli-

i
1
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) comunicou ontem (13) a transmissão comunitária do novo coronavírus (covid-19)

i

!

emMS. PÁG03

ca como pedir
.i
regularização de i
CPF por e-mail. ·, !
PÁG 03

\

-············"'"'''"""''"''''''''"''''"""''''"'

üÚDi

l

Coxim registra primeiro caso de Covid-19. PÁG04
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Vereador Carlão colocou Coxim
entre os contemplados com
emenda de R$ 200 mil para saúde.
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CÂMARA DE RIO
VERDE
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O Pni-.laant& dt cttn.t, Mun1c.ip11t de Vci,,;,1tdgnos, ita
Vorda de Mato GioHO À MS. no uso dt auar• Jlbôhui~bfts HlgA.-~~

me

Portaria n"010/;'0~

~,,~ ~~ l~~~;~~ S.•\!Jf>E DE COXIM,_·E.q,\D(Í. DE M.-\ TO ÚR()SS{)
DO SL"l..., ATRAVt°S DA S'UA C0(1l<DEN ••• 1JtlRTA OE UCTT..l!ÇÕES. PQR Ml::li,l.
DO DIA1'1() OFl<'IAL DO ~.fT:NldPlô. 'tnK?"<A rf;auro. A P.tALIZAC.\O D!,
LIGHAÇ~C• ABA!)(():
01HhT0: C~!-DE.O.:Cí.1,Mf.~Tú Sl':M FXC!TSIVIDA.DE DE PES.$ .liA (S) R'1?h>!CA
{S) PRL.\"TAD(>flA ;:;·,
,.;r:nv1ço~ Mt.mcos N.\ ARL-\ OE C:AR.OIOLOGlA. COf'.t
JJ!Sl>(.J!'-UHL!Z.\ÇÀO DE U~I i'ROHSSION.'1.~ .É!.l l''O CAF.DIOl(kJISf..\, i'AR.~ À
Pi<.f5Tt,Ç.l.0DF 5FRVf(T,.:'. DE' COSSliT.TAS FXAMT..S2'rl8'-""SA.TS.
Clt4.M,<\.0.'-í'0.ffUCA !',;" Oü!.•W2'1.
J!'tE.XIOlttll!O."OE :,.• t.".l:i:~)i ]l).

Dia Ott do 11.bfU dli Z:020

-

f

O Pre-,.id1:nut :!.s Càr.-\ 3..a :.1,mil,;Q,11 cic l":io v•• ,de ~ M..-1;; {-:;,__,,. • . ;, MS. Vof/Jln:,er PU<1-v•ldo Plrus ; M4rtlms.. ;:-:;- use de ~• :i!r\h,~-:o;;
k,::,.a ,$. li ;::;::~ ru:a.lurm:mo r:.e .'\.'1 · 43. i1'ti~ !. !! e V! da ~ O: zi.,\ r<1c..l..

m:

r

R-.,h,o:

ew;, ••.••

:~~ii~~
~~~r;;~;~H~~~~. orumÕ20.
m,.nr,:ru;ço

(Ho1LW O 1m.
DA/;BITRTIJR.A DA Sl'.":iSÃO: COOROITNAOORL'\. DE LICITAÇÕES,

t - ~ .i ~il Jui~na Mauan Duartl-, «i- Cir;o ~
~~ é# Au,a l!)" d.a Pr1t.1.d:'lda • Siri;,d4 CLICA. - 2 do -~~
::cm• LciMJ..~n" OJ2á0!5. de. te O! .áo;.."91'11~ dé 101~.
K - Esta Po!Uliit ttwltf.0 ;m -.,;g(l:' r..t dita. 11G ru, ~'bçl.::.

5ITAÁ Ri..".41. OEZ OEDEZEMllf!O, N"2:6!,C!:~TRO,COXIM-MS.

o EDTT.i t, E smrs Ã'lt.,T~ff,_1:, F.SCú!'.."111: ,\',{.5E l>fS?QNlvr.is. AOS D-Ti:ilT'$~ .•• no~
O.!l.\'T1niAMF.NT'.E

NO SITE W\VW.COXIM.M5 l,OV.lUL
•.:OXJM,MS, 1~ DE t\Bf>JLDE ::i:.!O.
COC11!:f)J:N.\T)()Pl4. DE: i fC'iTAÇÔFS

re~ u a:,~ t-m tot:t.1 a::o.

:.,e-,

Art.-1•::.. Dffi,a,gn'fu, :1·~0,;90-r:; ~ !a:.E•otn, llffl• ti,:,,-. ~ ••
CCtiOW'lt'll ~ c..:ir;e C!nl eco •• ;~,:- d1; ç,,.;,,d.1".P"d••.""3. .:e . í'l:r.t::;r:,;;S
l!urt:A~ - Matii,:ul:a 1~t~1.
M:,tm: """ l!I"•• ,A Ni;a ,:x'.;>t-111'\ti ~e
.:.v;;; em Com.ss.1.o ee À3-!!iõl!l>--...X da i"':ffll,d6-n\;4ol. v LU<:"lkl n• de ~.i.li-m.s
Gq-mes da Silva, ;~ç~i,.on!e -~ l:;)~c, cecuvc de T~ ,ç,:: Legf!t1.o-tíi,.: li Matrici.,ta Z'J-1; i:.a,ra CO<'ll;)Ct n C<lrn,H~Q Pt11tnQJ10,1t14 !tet W,:;:,,.._çlllo . acb a
Pítm;&.:i:ici.a. .:fn c,imo,111:. 04io p.ç,!OOC. do um .lf::l.
.:f'

tr:

A,t;
Om.'\lzu« a w r-~ • Lei~ do ffelt.. t-c;>;i:vnl.;, C.:eitr.,e .n Corniu.a o de A,u;a~-nic Lcg~1n1t..; .::., 1'.:Jr.l a f~ll'J 'lfl Fisc.ilt
dtl Contratos.
f;
Art.' :ac·- El:i:a l":.rt.t tlil:,arnac:Al'Z ~ ··•wa;
t,.,ih-a de .:;0.1!'.i

re:vcr,;a~c a P1.ntol!1~ r:' C,41 ;:~ Q1 dr.

CÂMARA DE COXIM

G~....-;-Qtt ::JO F',o1Mdo.r:1l, t!!. d>2

Portart. nc 00Jtt2020
De 08 do Abnl dll 2-0ZO'

O Pra•ldilnta ·ct. CAm-era MUnk:tpaJ d• V•rv•dof'vs, d•
v.rda da M3lo Gtoa&O -MS .. no uso d«.s~• àtrit,uf(~• l0:gau,,

Rio

1 ""Nomear a GO:r•• .aot-3 CIG-dna Maria da tSffv• Atvea. r.::i Cx.iwi::

•m <.~ ,,.-~ •..•• ~ d. Aaw,··n:1t "* Pl'l!,,déo.:.h l S1,n1>o!G c~.tDA - 2 d.eaCG-rd.) .:. cnn a Lm Mun~.aln" Ol:.1.:1.015, .h: 10: de'Cez.emhro de2015 a
conceder g!1ltffic.Jç!e por St<'<'!yO se;,, 111tivo r.0 l!Tlpcrur de 100%. trem
per .::emo,1 do voncimm:tc tnc de 3~u ~,-g.c-. e- ·:;t<& taçc com ill!l":10 no
w

Art 23. JI ~ Uai Co-mpktnc-"!IJ! ~~.-2015.

li - Esta

IUQ_,,~ci Plnrf: ~ttll ••

;,,.~/" (':.,;-{(
rle-;i."tff'"0•1"CI

r0<Ulnll ttntra,.t c;r.-1<,;ic: na :,.,,a

de

sua p-.t;.ti:..tç.lo.

rev~flda& :in di14>om~ [i cm contr .:i.M.·

RIOVERDE

;!;~ ~;~;;;·~:-j:\:~::;~k t:a;:.:.:~~·

~r:

fJ15.;:.!J.W

ucrr. \Ç,-\0 f>ESTIN,\0.\ FXCUiSlVA-PRA E\ff'P.FSAS M'F, °E-1'1'5
TTPO:Mell'UfPwçv .
08.IETIY. .<\QU!SIÇÂf) O!; EQll!f',\MF,1'-:"i TO PERMA!\-P..:E PAR.A ATE)lr>ER A
SF.CRF.TÁJHA '!',.ftJ~1C1P,.\T. OE SAÚDE (CAPS).
LEG!Slj\ç,,;.,r. Lei Fciktaln• t(lj?ü.'?002 t S.6M.'93,n:,guJam<"nlndQ p<lü O,:cr.:10
Municipal n" 1041.'W e- D«rcto Mtil\içip_tl 2~~0fi/':W, Ld Complcm,çn!.J.r n". l2J;W,i
e 147!1-!-.
DATA PARA. ThlREOA. DO{SJ [)()Cl!Y.'.EJ,.J O(S) t'ARA CRF.DENt.lA:'-~"TO,
DADECL\R,\ÇAO DE QliEA.PROPONE:\'TE C'UMPR.E OS REQtllSIT0S OE
J-fABJLJTAÇJ.OEDOsEh·YEtOPESrROPOST.\DI::.?RI:ÇOS~TX:l{""t:!1-fDffOS
DE HABfttTAÇ,"\0:1! d.:At-n1dc2020, às:0Slror.u •
LOCALlJ.\ RE,\LTZA\.\.O DASRSS,\O PÚBUC:\ DE PREGAO PRP~'-F.NCt\~
ti;:,üm.enc,r~ol"--rritem,nePrcfeituruMunkip.üdcR1)\'r.nlcdcM1:teO~-MS,
.s:ila de. Reuni;",,:~ s1itv.1J-1áAvcnirla l'?:urk·-o Seba,J.iio Fmciri-890-Nh=ililndi:iN1,;Jt1Ci<fodc..S;1"1.dtR.ru:i.i,k,i dAC~Mi,ni.,.-ipclPJ?J.Julg;nmn1,,dc Ucl1.aç!<S.
f.Ol'fAl, na !nltsn; ;1 dit1,u~i-_Io do$ intcru:µiJ\,s na S«1'Ctária. de Pfonrj:imt!!ln
e Fina.n~~ .~ Pre-fcitura no enJcf"Ç
( C" 1H:-irm; indk1dll cu pelo Jitc ~"ll-w.rlov:rdc.
m:r.gov.bnl1c1ldeou.
.lUto Yud.: de Y~to Gro,-.._, . • MS. 13 de Abril de ~OW.

, D Proald...tt da CAmAB. Mut1,ctpof d& Yoru:oorn, llo RIO
Va-rde dfJ M.llto Df'O-QC •• MI, no uso de aua,: .lflrib\ifçO~ ICOJ.Ai.

RETIFICA PORT,'1 RI.\ S" Qti7t102ú QVE CO!«t.l:JJE APOSrNTAf>ORIA YOtttNíÁfll.\ POR 1DADE E Th'MPO DE C~)N"ffi!BVIÇÁO DE A COROO COM 0.ART.
7:!DA LEl \.tUNKIPALI\"' 9Jo.7r.?:Oll.A SER\'l!:>ORA 50NIA REGtN;\_R:fl.7.f'J•.;os
OJ,iVflRA l.t'IS. E RATlf<I(';\ SEL,'S DttMAIS'fr_ftMOS.
0 O!RETOR PR (';~IOFNIT do Jn..iibJt....,de Prl!"li&.'lncl! S.:X'"ie.1&~ S:cnaid..1m: Mtllncip;m
de Rio Va'dt.Jc.M.1la Gro~~l]-RlOYtRDE~PRhV. E,J~Jc M;1U:Gnaro OOSol,nt>
use de :tuaJ ;U rihul,;~~ fo11ai.s. c:-,1nr"'riJ.u peb. ~l MIJJlirip.J t-.•• 9X7,"1: (il 1.
RUSOLVE:

1 - Nom~ a JJCM-OOill JuCl,111.a M:~kert 004'14. ;1,j ~:: c:r,
C.O O!tH.to ~ Coar~ tk C<)l",1.':Qia. lniOmO - Stm.tiol:i CMOA. - z d~

.10,jf"do eom a t..i ~~"'11"".031.rJot, de 18 de Giu>.mtlro te 2015 e
an~ 9t;d!~~~ ~ w rvv.ro !cwlsJª*"~ :,;:i ~1,e de' 1V:.1¼ {t.am
~ .:.;,nt,:,J do 'l'ttncirnaru:) ~.de ..c..i c.ugo. e :iuo fu;;::> cem LU1ifno n!l
Art. 23, li cta L6l Corrpt.m.ntzr 32i20HI.
CtJtten'I om -.t,;,cr r, •.
1V>rcg•.!.:1~ ti& ;f<11po'I-ÍÇ()U e::n t"~ó.t!o.

'11.tn ~- !lll1.

r:~~-

Art. Jº. -.RetiOCl\r a P0I1aria •Yli•'WW. ruhti-utha n'l fonul DUrfod~ l:o<ti:.do lf J..1(>1,
p6giru 01, dt 07 de uhril 1k 20)ü, qu.: di,,ipô,c ~ CONCEDER .·\.l'<.J5.E.'m\1JúRV,.
V(.tLllNTÁRJArOR ID.'\ DE E TEMPO DE CONTRIBUIÇX.O, no.., q uinh:,1 tmno-:

• <mde ,e te: oet1p.U:U: do i:.q;r> c!c A,.ri!J'tmte de AdminL~o. ftoi.t-x: oet,p,t11b! do
cugQ de Prof«~ra.
Art. 2", ~ Bb!. Portada tmr:i. C1l1 ..-igur na dnu & sw puhh"mç!o mm rrn,ri, rrlfoatívot
.a 07 de ah:il de 2()10.
Rio \'troe de M'f..MS. nn 13 de nbn1 de 202<l.
Vo:&i:k:i ~.futinl FTdtf!
Din1.ota S«rc1..hfa.t de BtncRci,,,
J.-b-lr:ku!A-016

DF.t.:~F.i,\:

VALORBR{iTO: RS l.iN!),f.() (H11n:1 mil .[)(J\«cntnl e. nuv,at..1 rai1)
EM.Ptli'S.",, COSTP,•.:\TAO.<\: Amm1do d: 011':-dra TurtiJ
J'lA TA! t:U02,7Ct10. - _..,..

DIARIO DO ESTADS

roMrR.a. o,~.,. .•. ·w es

tnI1!!

~,Ai;,Yi\. .1STP~O
J>R!MEIRO E ÚNICO DIÁ~IO DA REGL~O NORTE EfP/Jf.G~l!K()
?J.fl!ii!ilí1'.!EF.~'1'll<Ri
EMPRESA JORNAÚSTICA NOCKO LTDA
l1llll.ll!!!7l21
CNPJ 03.339.71110001-83
~LT.
Fundado em 13 de Se!mbro de 1999

}:a"A!s!m;;llmalr

Diretor &ecullvc. Rubens Danw
Direlota Admlnlslratfva: Eloiza luiz Danl!S
T.i.fonu: (67) 9ffi9-9533 1 (67) !19983-4015
67 3291.3668/7321

l

67 99995-1218

_Q!!WlAÇÃO

~.M-::~.~JJ\~~
deMi,S!eWd<bC.,,;,,
S,J",(OeCaiív.,Gruã

ORJF.TO: Cn,itnt.tçilo de CW{ltcMl p.u.1. aqu.i.11.i~k de rn,iteuail de é;,,n'<um(t
em ruenJimcr.to a.$Wclilrnl MunKir.11 de Pln~nmen!Q cf"'l!,,,1-n,;4.
W,I.OR BRliTO: P..t 1.56fr,Cli) (Rum mil qulnhcim,, e :scs~nure:ait}
Ef'APRF.SA CúN"TRAT:'!DA: FLtvit;. [Tenriqu.: Srrero F.ir't'li
D:\TA: 17.rO.Nn?O.
'

e-

pmnnncnte,

COMPRADfRETA?,.-.07

..,

OBJETO; Cnriintit<j.lo de emp1c.u pa.~ 1mi.a de pc,;u J.u jJWl.;j.j, d;. v-iJi..:, da s,cJ,;: d.i
Pn:fdtur;i. Mu11ici~ cm ;utnJímcnf<l ;i ~•• 1.;atw, :'.ftmici~ de ,Wmirii~tm,foo.
VALOR. RRUTO: RS.:t'ffl,jj(I (frt-Trnln1< e .lld m u. re;ii,)

EMPRESA CONTRAJ'ADA: Rit:1 P(frini Lopes- MB
Il,~TA: !5m_i102il
. COM:Pll\ DlREr.AN•. O!i
OBJETO: C,;,,mr,._taçlil dt empn:sa par.i JlqWish, de tmtn-i'1ll para ;;;of!f«-\lo d::
b.n,.,- e ix--~tcldnll' par:t o.s Centros de Educ.açlo Infantil e ~=W ?rfümdpalJ, e!!\
&1crxlin-..:o.to 1tS.:,;rctt1ti.1.MU!tK"ipaldeE~.
•
VALOR. BlHtl'O: RS I.!!~J.'70 {Hum mil 0ath:K.c-ut0;t e citcmJ. e trh t'?llit ~ ~rutJ.
;;.:sil<:iH»")

,

E.MPRESA C01't''TILlJ'.ADA: Luiz Cates
DA.TA: 11:tf<)~!W](I,

da Cunb:i • ME.

Co~iPllA DIRETA~r· 09
_ •
OBJETO: CnruMaçl.a de emp«:s--1. em c:tdter trncrx~ia! J!Ma ~u!.,içào de m:i.?t"!Uis
(Ákool 92,S IN-Pt•• ),' ~rl!l J.ti:r•.:k:-v Ifospital Gi:rrJ Fm1llno .,\J;;~ d:i Cm,h!:_ Uianrc do
etrfT~-ntatn<r1Wa.:la .:-1:..,id-19
V.,\LOR Bru..•10: RS !%/)6 (Tr1.n:ritu.t c r>V\-cnt.trrm e K~ nttc ,-t4 ctnlilH>S}
~1-PRFSA CO!-.íRA1',\f)A: llqiru.T.Ja An<lnd-e dcOfr,,c~lf'3.
DATA: 3f~f03.!';910.

ÇG,\1PRA O!RET.\ N~ 10
OBJFTO: C~tr~o d.: t:mPf"™I Jrot11 aqui,i~.ZO de ~h,çrir..tOOl'o!S p!is1!ito"1" com
\'olunlC.$ \wi-!ldoi ;;rt\.'T\Chklo:r de &.koof 70~{,. .:QTI1 f\Jntio a Rtent utililAlk,1, para
higi<::niu;Ao e u~'lil &s mlcs WX ag«ika 1:nmunilãrios de ~t.dc..: da; mt.'l:.dor~
Yt:l.ltadru ~,J a~, em at-cnJi"1mto :t Jik.cn:tui:J. Municipal de Saúde..
V:.t..l.Oll BRtlTQ; RS 3:i9,W ~ uitinc oitcnn c.nc-'oC rçuh: e n-,,.mta= 1.u -.-~)
EM PRESA COl'-<.'TRATADA: Mar~ôo Ak,,4"dmA. Bcm art- ?-ffl
Dl1TA: 3{HH.'20?0.

'

Arl. 1" • O Di'.l.-:".W 23;;0,
;;!h-rnç'À",,:

1,W ~ !!~ ;1tn1 ltt::ú, r-,•.\~ : l'l~m,, <..:L: :.! ~íulni,:s
~

".tr.. !F • J:',ra:.r¼l s,: ..O-:i !'.; -:01:câric.s:·.lr:..:.r.,i--í;,ai:¾ a D1,pl.nrr:pli, t!!!!
si.,;:~ n:~1, •. ~Hw3 ::.::,f':...,-.: f i:ri.&hJ~·"·
<,1:-r:-itT f<?r.:pu•,tr..:: e ~·;.
;:n.e;; Ji::..-r.- ,i,..•ul,:., õ R,[!1"'4 L.oip,W.KJ! :t~ Ti:!dt,·i!1t1lF.,1, N:
pcfo1W ~1ttr,1IuJ:tct:Jc 14 11.t a!;r;! dt1 x-::J li V1 d.i. :ru:t.ti (!,:

~,a

::';:·:;::,d::r:·:':::.:::'.:~:-:",~;,:

ac p.ó~< ••

dw,h),i ,.,f,e;ri,,{,:mf,',-:, ~t!ü ?:ddur:;. .3!•u1Kl:.>ii! de J;;i;i i'..-:d,1 ~r JL.i!;
!J!!J:;..'G}
. na ;,d~fc.· é: ··u ec aluii 1-It :i'f.,:!;J .\l- a1 .!e mufo dr _MJ.:.,"i;.
f.à.;: o/f:.Mó,f.'-<1 ,x,r.,-ii<l.;•rotfo.i ui:.; t~~.-r.c.iui.,. as ,p;<1i.i_l!LW p:;1..1{1,!l
X!'
rr.o1:'Jnrftts ;;-..,.°i,]>1"1:C D f,:~Jml;;rJ/t.,,
j~'l.!.::n;1
1r_
r,;.:&;~.-71'~'1'"""'·""·,;f-i,: ;l'<'>:.•,1 /!,• r,;_,111,N.'
Art. ~ - ~-ate f;("t.·ro:ti:,

~1trfi.
if!fl'J"::l'Íl;Í."'.~l'ffi,-Ml1!",\r,O.

ro

1-'fs_:-:r

na dat.1 ~ ~..lll. ;,uti:k·.1!';-..,, inutr·od;i:;

.t~

:atW"-'•'-'BL9•' ;t;,,.,,;,_R,
Mir;, Mu:ú,i1"1.11
FXTR.A.T() DE lt,\TIFIC.\Ç .l.0
OBJETO ••: C.:<:!lr1!3{5G de cm;m:x ~ rcl'o:ml r ;;.n:rll.t;i1 dú z;,.hfo ~ C~ tJ!r
Jl.~.:,k>,-;i!?m Y~d Q!'I tt."OOi.
.'
m;nlv 1;\a0-Je1ia faf'(.i.1! d: faport·; e J.1c"tt.
F:WO.REffDü: W PlVOIO Cf)NSTRUÇÔE!-. ll~KOR..Pf)!t..\\bES E .\HM!MSTR:\.
·IC'•'21l~

•.

DATA:W1J.;•2tlW
MARTO ALBERTO KP.l!GER
PREFEITO Mt;NlflPAL
EXTRATO l'F llATIFlCAno

COMPR:\DIR.
.rr.
. . .\N' 05
01::lJ~JO; Cô(IU3t;1flo de cmpr.-ia para pr1!St.:u;l.:' de serviço de ~,,d:i.r,o ll.'1.~lc .:k
,ln/b<u ~l.ii".i ~'RZ :µ'(1,1 do U',1n.s~r1c ç.)C·n!.lt'. et11..:.krw.llm~10 a S.:,;tçwia Mt.T1kipal
deEd11c.1íJo.

RIO VERDE

11
~~~,

~

üaJETO-:Co,,!m!J~&!m\"rdl~aquii.\àü&p!ã(;;.:;,mpcc!cC-Ol'í.z·,ih.ro~(}ri:;·)l55tmn
c.:r,j\.'tlltl d,: n:•.il e!!i ;rtmJit~;-: a r~m:.W,1 O( c!:n.:.
~,

Gonnp.Fem.t~t'dt 0111°.::ir:1
Oitttor Pre.,l1!::n1c
M.itri•.•..Jfa-_1:S 701

DECRETO ?-1" ~!!. DE 13 DE AllRILOE '.WJú~
~-'....
",E11ü,ú.:t. f"J:U-tl fuculti.tr.o Cô!J r,:p...~i-.r- p-.m!i~, mun.~q;f,li ::.i rotml çuc tnffl~-ir=.i".
or~rl'i!<IMunkipi!.l dt Rio Va:Ct ~ Mw<:irom-Et'..!tl.l de ~biot;M:ttoJ:.>S11~r~UiC das
U1"11'::u ¼t,crÇ1K!ht.)1(> u,nfcrl-d:UµLcl,
DF!CR.ETA:
•.•
Art. l"fiaJ,:d1J'IOOúcultltrt~ftpooMD1Uii:p.Arti;&spóbii:ür.r;!fl.'l:ip:zisi;QJhl!}(Fs,\.CJ:!.ft"In), ® m-~ d; i:bri!. ~ 102!1, nn vittud: de fuiado !l:J"tiv~ ct 21 &: 001 lTinrlrntu_l.
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l)
maioria
dos
municípios bra-.
síleíros
está
de "pires na mão" em
busca de recursos federais ou até mesmo es-

'

'

. custear
ta duais, para
ações básicas - principalmente - com a
chegada.da pàndemia
dê Coronavirus (Covicl-19)
Mato Gros'

em

<,

so do Sul e agora Coxim, que já conta com
um caso confirmado.
Apesar da grave crise
sanitária o · vereador
Carlos Oliveira de Re-

zende conseguiu colocar Coxim entre os
municípios· de MS contemplados com emenda parlamentar na área
de saúde. o parlamentar mostrou excelente trânsito político 'em
Brasília ao receber o
retorno da assessoria
do senador Nelsínho
'l'rad confirmando a liberação de R$ 200 mil
, para a saúde de 'Co: xím.
O recurso estará
disponível no cabra
do Fundo Municipal
de Saúde, criado para
estruturar a• rede de'
serviços de atenção
básica de saúde. A verba - certamente - será'.
bertJ. vinda aos cofres
públicos num munícípíorque trabalha, com
muita intensidade na

falta de recurso na combate ao Covid-19,
área da saúde. Carlos num dos momentos de
Oliveira de Rezeride maior apreensão sanijá entrou em contato táría da humanidade:
como a secretaria de Emenda' parlamentar,
sâúde para estabele- é o instrumento que
cer as rotinas admí- o Congresso Nacionlstratívas em relação nal. possui para parà tramitação burocrá- tlcipar da elaboração
tica da emenda que do .orçamento anual
chega num bom mc-» 'e cabe ao parlamen- .
mento para a aqulsi- • tar, destinar o recurso
ção de insumos.
aos seus aliados, como·
TodC> valor captado nesse caso, o vereaem prol da saúde de dor Carlão pertence
Coxim pesa de forma ao partido do senador
positiva no orçamento, Nelsinho Trad. Por
principalmente nesse meio delas os parlamomento de alerta em· mentares procuram
que· vive o País, coni aperfeiçoar a proposta
essa pandemia. A atu- encaminhada.pelo Poação. parlamentar do der Executivo, visando
vereador. Carlão neste uma melhor alocação
momento é de suma dos recursos-públícos,
importância para oxí- como no caso de Cogenar os cofres pü- xím,
blicos e reforçar o·
.(Cesal'. Rodrigues)

..

;;oo. tz\._""T. il'('-'Ç,:l!:oJ~-n~fã.rirfao

i?õ~:enró7/fJ4/.l O~ V~f,ar
,i)!r.000,00atl1'.jiciÍhi,.=
• 02/i½/.lOlO

t'l.istiio;dC$.l tCt'i~.o-.ü te~ í$iêndà.l

1

············································!··················"········ ············ ····························································································· ·································································•
· t·
=~---· •==="'
COVID-19

Casos de Covid-19 sem rastreamento
confirmam transmissão comunitária em MS
lS<:hrarnm

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) comunicou ontem (13) a
transmissão comunitária
do novo eoronavírus (covid-19) em Mato Grosso
do Sul. Isso porque dois
casos da doença, catalogados no boletim epidemiológico de ontem; não
puderam ser rastreados.
Ou seja, não foi possível
saber onde as pessoas
foram infectadas.
Os. casos_ de covid-19
foram regwtrados em
uma mulher de 71 anos,
que faleceu, e em um ho- •
mem de 54 anos, que está
internado. Ambos são de

fTr::.,li. :ní'I ~- "'""'
1

,
Campo Grande.
gados.
. .
"Até ontem, o Estado
De acordo com o secreregísua 113 casos eonflr- tário · estadual de Saúde,
mados da doença, sendo· Geraldo Resende, a estique 4 evoluíram para õbí- mativa é de que as notíto. Outros 63 são investi- âcações do novo eoroua-

vírus aumentem nesta
semana em Mato Grosso
do Sul O pico de lnfeeçâo
deve ser registrado entre
final de abril e meados de
malo. (Assessoria)

ii~~~i~-~~ii~~-}õ~~--p-~<lk--~~~i~~-~çã~--tl~··cPF. p~~-~~;J
Mais de 1,2 mil servidores dt, Receita Federal em todo
o pals participaram, entre os eh 10 e 12 de abril, de um
mutlrão de regularização de C'f>E O e-mail corporativo
começou a funcionar no ilia 19 de março para evitar que
os contribuintes saíssem de casa durante a pandemia da
eovíd-ts.
_
\
ORIENTAÇOES - Persistindo a impossibilidade na
habllitação por pendência no CPF no aplicativll da Caixa,
verifique se o seu CPF enc.'ontrá-se na situação "Regular"
por meio da consulta no site da,Rec'li!itaFederal na Internet.
,.
1
S<! o CPF estiver regular, qualquer restrição apresentada pelo aplicativo' Caixa - Auxilio En1ergencial não
deve estar relacionada a uma'iiendêncla com a Receita
Federal.
j
A Recdta diz ainda que é importante que o cidadão
verifique, no ato do preenchimento do aplicativo Caixa •
Auxílio Emergeneial, se o seu nome, o de sua mãe e sua
data de nascimento coincldem'com os dados constantes

na base da Receita Federal
Caso o cidadão confirme que tenha a necessidade de
regularizar dados do CPF, isso poderá ser feito gratuitamente pelo site da Receita Federal na Internet pelas
seguintes opções:
- preferencialmente pelo formulário eletrônico "Alteração de Dados Cadastrais no CPF";·
- Pelo chat RFB.
Para os 'casos em que não for posslvel regularizar
pelo site, o atendimento poderá ser efetuado via a-mall
corporativo da Receita Federal ou presencialmente em
uma das unidades da Receita.
No caso do e-mail corporativo, o cidadão deve enviar
a mensagem com o pedido de regularização com documentos anexados (a lista está no site da Receita).
Jurisdição por estado e respectivos e-mails corporativos:
1ª Região Fiacal (DF, GO, MT, MS e TO) - atendlmentorlb.Ol@rfb;gov.br. (Agencia Brasil)
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Coxim. registra primeiro
;caso-. de Covíd-Is

Vmte e sete dias após
as primeiras medidas.
de prevenção ao novo
coronavírus serem estabelecidas - em Coxim
por meio do dêcreto
162/2020, o municlplo
contabiliza o primeiro
caso confirmado de Covid-19.
'lrata-se de um morador de Coxim, mas que
está em isolamento· do-

miciliar no mun!clplo de
Sonora, com sintomas
leves. O caso é registradó para Coxim porque
o paciente afirmou, no
ato da notificação, ser
residente em Coxim.O
registro segue protocolo
do Ministério da Saúde.
Segundo informações
repassadas à Secreta·
ria Municipal de Saúde
Pública, o paciente se

deslocou até Sonora no
dia 21 de março. Por ele
ter estado com outro
paciente há alguns dias
antes, passou a ser monitorado pela Secrelaria
de Saúde de Sonora. Por
esse motivo, foi coletada amostra biológica e
encaminhada ao Laboratório Central de Mato
Grosso do Sul <LACEN
-MS). O resultado do

exame deu positivo para
Covid-19 no domingo. O
prefeito Aluizío São José
e o secretário municipal de Saúde Pública,
Franciel Oliveira, fizeram uma transmissão
ao vivo para esclarecer
e acalmar a população.
•o paciente está em
isolamento domiciliar
em Sonora, não se deslocou para Coxim anteriormente, porém, pode
ter estado com outras
pessoas nesse período
e algumas dessas pessoas podem ter vindo
a Coxim ou serem de
Coxim, portanto nossa
recomendação é que as
pessoas continuem tomando medidas preventivas", informou na tarde
de domingo o prefeito de
CÔxim, Alulzio São José,
durante transmissão ao
vivo (llve).
•
O boletim epidemiológico diário do niunlcfpio
de Coxim divulgado na
tarde de ontem (13) eonfirma 1 caso e 2 suspeito.

RIOVERDE

Comandante do
5° BPM Particípa da,
Solenidade de ··
Aniversário de 122
anos de Coxim
l

.

t

O Comandante do 5º Bj;· nizou Coxim pelos seus
talhão de Policia MUitit· 122 anos, "Parabenizo ·
participou na manhã de também os eoxlnenses
Sábado (11) da Solenidade que diariamente . cumde Comemoração dos 122 prem sua missão. "Estou
anos de emancipação P5- lisonjeado demorar nesta
Utica de Coxim.
~ cidade de um povo 'ordeíA Solenidade foi realia ro e trabalhador" salienzada no 47° Batalhão de tou o comandante.
Infantaria com a presenCom a pandemia. do
ça do Prefeito Municipal COVID-19 o município
Aluizio São José, do Te- :rião leve o tradicional desnente-Comnel José Girou file cívico e foi realizado
Sobrinho Neto e demais de forma simbólica. (As.
autoridades," ,
sessoria de Comunicação
O Major César paraoo- Social - 5° BPM>
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Famílias participantes do Programa
Criança Feliz terão orientação online e
atendimento por telefone
Considerando as limitações de circulação
e aglomeração, neste
momento, o Programa Criança Feliz, não
está realizando visitas
domiciliares, devido a
prevenção do Coronavfrus, mas as famílias estão sendo orientadas e
atendidas, com o uso de
tecnologias como telefones, e redes sociais.
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Para que haja menos
prejuízo à manutenção
de vínculos, as famílias
participantes; recebem
contato por vídeos, telefonemas e mensagens
de áudio.
•
As famílias estão recebendo orientações das
atividades, e assim continuando o processo de
estimulo. ,
No município de Rio

Verde de MT-MS, a equipe responsável trabalha
na elaboração de atividades, que darão cobertura temporária ao cronograma do programa,
até o retorno das visitas
domiciliares.

na. primeira infância,
integrando ações nas
áreas .de saúde, assistêncla social, educação,
justiça, cultura. e direitos humanos, Em visitas semanais, técnicos
capacitados orientam
sobre o desenvolvimenPROGRAMA - O. to das crianças e gesPrograma Criança Fe- tantes participantes do
liz promove o desen- CADúnico e crianças de
volvimento adequado zero até· seis anos que
recebem o Benefício de
Prestação Continuada
<BPC). (Assessoria)
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-!'ásseloicompf~ta ~R~~JJO:
'•S!QlHfíaxll!'#flOia•IQ'4ll,00
-Sl0~ HIM:! cornpfêta-R$ô!i,OO

Ol/lf'$pt\'l:i~\r.c:i:.if'.

~

.-.

CONSJT)F.RA1'<1)0 a J\·dúa\iO piihH,i J,: :.!hw.ç:io dtp;ts··Hfomfa cm rcl4~·lo :1a
n-.,...,oHm<navir.u· rtb: OrJç,1.-i.iv.{i~- ~,1tir>d;4t d.; Smi,kOM~ cm 11 de março j,: :2!.tl~.
;:1>,,im como a Dt-dar.içlv ,k :C.,IC'lxtnéi.1 em S.ili.Jc Púõ-.!fr-~ dé hur,"1â11d!! ln!:!!'.l·
.;ion11l Ul10ri.1miniçào ~tut1-fül<!:; SnMi: ~m)Otkp.:itiroJt ~-'2"\ da 111-c,m,.1 OMS.
1
1

:t~::,ad~~~~l:1~t~~~~1-. :'1~c~~~~:- :·i;,~.~:·;1!~:i:! l

Lein. 1!".979.~ 6 ~ fe\"Cn;iro de !O!U.,que-í!i.-p,.~ h'\bre;u: rnedidss para Cl".~n-~. tilmente d.i .:m,;ri:iW1a de µúdl: púb-1(ct1 d.: tn"lp;:'t'llr..da Il'1,::n1<1cduiii,J dcrnm-nlf de.
M"\'O wroruviri.15;
~
.••
CO~S!Df!R.A"Nf>O que: o '-fini:ucriô ~SJiidc. WtiMi~1 qce t'COR01'= AVTR USí. c~U:
cm cst.q;io de tnmlmi,uAo i;wmu1it!rfa;
- ·· ,,
CONSIDERAl--iJO :t ~onfirmi.Çi!.: dc.crocs d:i. COVI0--19 no iritdár do Eqa~~ Sidh1lluJi1, 1'1.D" .b Pcrã, B;1~.:,p,.•tl.J)oora.1fos, Rio \'fflk de ~fato Gi,~~,;,. MS.
Akinúpulii;:, Ntn·J· Ar.dmHna e T~ 1 ~1,'t.'iU e

RESOLVE:

r

S-1,rl{}(õl

-~

Art. 1• - Dctermlrar que: ttXfos O!> st:ÍvkJ.,m C(,~trnu<los oe ccdrdos, com ou i-.""m
.
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tCJ1nM eh Lel t CONF 1 Jr.tME ?ROTOCOl.0~.!t."'101JESL\ rs511n11çÃO. ·
,Parásnúo únkn; Os 1c.n·idmcs, c,·mlf:IL'Lói,1s O'J ~eJi,Jo1; .:.;m Óu 3cm 1~nu,- para a
Mi.: cm. qucn~C'll.~it..'ll'ffl\ de se de.l,x:srp.1r.1 (IU~ro<; fl'>unic:iri,,~. dt!"<:'!lu~comun~
a DÍ«-1Ni. Execntva ib FESI'..
Art. 20. () dc:,çumrrim!:'llc> ~><I Rti.l.,1u,,:;to ac:;ur~lurá em seocões .id!"!"it1i,tr.tth·,c;
nos ternos dJ.Lct obcdecido,c (.1 dc\ído l,'f1,..co.w l<:gs.il e úmpla dcfctl.
An. 3•.A prrKnll!' rooluçio ttt'D prazo :imlc1crmi!UJo ou t.nquanm per.,istir o B1..tJú
, de Cal;amida&: Pubfi~ ao ~hm;clri: ~ Coi:im-1'1"S .
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An. 4• ~ fala R~mfu$.1 cmrc cm "'tgor_ dl. &ta d.: iU. p-.r~lJ.:s..;la e ou .afh.i!di r.o
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1 DIÁRIO DO ESTADO

Passatempo ::
ÁRIES • DE 2l}3 A 20/4,
Se depender da Lua, que estará em sintonia
com vários astros, seus eamínhos vão se abrir
e o progresso estará mais perto do seu signo.
Com mil ideias na cabeça.
TOURO• DE 21/4A20/5
Seu signo não é muito fã de alterações na rotina,
mas hoje as estrelas mo despertar sua vontade de
Ir além e encarar situações nevas, Junto com seu
dc:;tjo J)Ql' mudanças
'
O período de quaren-.
tena tem sido de muito
trabalho para Malvino
Salvador. Embora os
projetos artísticos estejam suspensos, ele segue com compromissos
profissionais relacionados à sua empresa. O
ator é sócio da mulher,
a lutadora Kyra Gracíe,
numa academia de jiu-

GÊMEOS • DE 2l}5 A 20/6
Sua capacidade de concentração pode precisar
de reü,,:ço e os pensamentos tendem a se dispersar
com mcilidade. Seu jeito vai ficar mais desatento. e
tudo indica que será demorado retomar o ritmo.

CÂNCER • DE 2ll6 A un
A Lua capricomiana sorri para Nehmo e forma co1tjunção com outros astros, acentuando
seu jeito dedicado e batalhador. Há boa abertura para trabalhos em parceria.

VIRGEM • DE 23/8 A 22/9
A Lua passa o úllimo dia em seu paraíso astral
neste mês, trazendo uma vibração mais leve, fértil
e acolhedora, Ela fica em hannonía com Netuno e
pede mais relax, sonho e ima@?Wção. ·
IJBRA • DE 23/9 A 22/10
Além de agir no Fundo do Céu em seu Horóscopo, a Lua duplica sua força ao se aproximar de Júpiter e Plutão, favorecendo projetos com parentes e e trabalhos.

Resumo das Novelas ::

ESCORPIÃO • DE 23/10 A ZIJll
O setor de trabalho favorece as funçõês exercidas 24 horas por dia e profissionais da área de
saúde ãsicaemental. AenergiadaLuacheia traz
foco para a organização das tarefas rotineiras.

. MAUIAÇÃO
VIVAADIFERENÇA
GLOBOlffl
"
KeylA pensa em cancelar a
'festa de 'Ienieo. Marta aeusa Líea de tralção, e Lcide
sal em sua defesa. Keyla,
Lka, Benê, Ellen e Tina
fazem um mutirão com os
llllligus na lanchonete, MB
senteclúmesdeFeliperom
Lica. Ellen tenta disfarçar a
surpresa quando Jotarevela seu apelido virluaL Benê
pede para Guto ern;lná-la
a tocar piano. F1o ronfessa
a Andersen que gosta de

SAGITÁRIO • DE 22/11 A 21112 •
Os astros dão sinal verde para você aperfeiçar seu tino comercial e cuidar dos seus
interesses financeiros. Terá astucia e percepção para tomar decisões.

CAPRICÓRNIO • DE 22/lZA 20/1
A visita da Lua ao seu signo tem importAncia
dobrada baje,já que a energia lunar vai se somar
às vibrações poderosas de Júpiter e Plutão, ínfluência que deve acentuar suas qualidades,

•. Ellen. ..•..•................. '

i

TOTALMENTE
DEMAIS <EDIÇÃO
~
ESPECIAL) GLOB020Hr

FINAESTAMPA
(EDIÇÃO FSPECJAU

GLOBOI8H
,Mlez pede que Thomas alente
eontra a vida de Pedro. Pedro se
diverte com Dulcína na Iazenda
de Santa Cruz. Leopoldina dislrlbu! comida para o !)QV(>.Franclsco afirma que se aliará a Pedro
eontra a Corte Portuguesa Píatã
incentlvn Anna a não se casar
com Thom•"'· Leopoldina redamadeseucasamentoparaAnna.
Iliam pede que Wollgang contrate uma pessoa para lhe ensinar
boas manelrss, Pedro é perseguldo por Jacinto e seus capan-

GLOB021H
'
.•
.
·.} <;
Gilda se surpreende com o esíà-. Tereza Crl•lina Ciilpa Vanessa
do de Eliza. Dino ameaça pr'if : pela chegada de Íris, Crô perder Ellza. Arthur Insiste pnll' cebe que Anlenor está embriaq11e Eli?a aceite seu convite
gado, Todos estranham o sumiser modele.Zé Pedro avim a Cá- ço de Tercza Cristina da /c.sta._
rolína que o contrato da aposta Irís ameaça revelar o segredo
será informal Carolina contaa de Tereza Cristina, caso ela
Dorinhaqueo teste de gravidét
não a ajude ânancelramente.
deu negativo. Dlno pede a Glldà Quin?.inho pega o comprovante
para reeuperar o colar. Orlei,.. do jogede loleria de Grlselda
tado por Cassandra, Hugo liga para brincar. Wllllaee perde
para Felipe Cabral, se fazendo pontónalu~eTeod<>raseprepassar por Max, e afinna que ocupa. . Tereza Cristina volta
uma camponesa poderá ser â para a festa e todos 'estranham

gas, quando Jo,,quim surge.

Garota Totalmente .Demais ..

para

J

sua pro!Úmidade'c<,m Íris

•

Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves , ,
assume relação com jogador de 23 anos

AQUÁRIO • DE 21}1 A 19/2
Seu comportamento, habitualmente sociável e
irreverente, pode estar mais conüdo hoje. Efeito
da Lua e de outros astros em sua 12ª Casa, que
tendem a afetar a sua díspesíção para ínteragíe
e

PEIXES • DE 20/2 A 20/3
Sol e PltitAo alertam que será preciso abrir os
01h05 com os gastos.Mas a Lua, em paz com outros
astros, potenciailm suas esperanças e avisa que é
hora de~ nos objetívos de vida que acalenta

NOVO MUNDO
(EDIÇÃO ESPECIAL)

Nadine Gonçalves,
mãe de Neymar voltou
a apaixonar-se, aos 52
anos, e acaba de assumir a' relação com o
jogador Tiago Ramos,
de 23 anos, Sem revelar
muito, Nadine publicou
no Instagram uma foto-

lfÃ211i.'l!lrfflliClliRI

w DfQll/,l!IW

~JDAll DO GELO

gráfia onde surge ao lado
do companheiro e escreveu: «o lnexplicável não se
explica, se vive7.. ".
Por sua vez, Tiago Ra'mos também partilhou a
mesma fotografia na sua
página de Instagram e apenas disse: "Inexplicável".
Rapidamente o casal recebeu muitas mensagens
dos lntemautas a fellcltar
o mesmo, destacando a reação de Neymar, que aprovou o namoro da mãe. "Seja
· feliz, mamãe. Te amo". O
pai de Neymar também comentou a publicação com
emojis de aprovação.
No entanto. não demorou
para coisas cio passado de
Tiago começarem a circular na web, íneluslve sobre

-

·-~!

~

l
antigos relacionamentos
antigos do rapaz.
,. ·
De acordo com iníonrn
ções do colunista Leo Diasi,
do site 'UOIJ, Tiago Ramo~
já foi namorado de Mauro!
que vem a ser o cozlnhelro particular de" Neym111::,
Além disso, o rapaz ter!ª

1

!

se relacionado também no
passado com o youtuber
Carlinhos Maia.
Segundo a colunista -Fábia Oliveira, do jornal "O
Dia', Tiago também já foi
casado no papel com o em'
presário Eduardo Pereira,
de Salvador, na Bahia.
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LEÃO• DE 22/7·A 22/8
Sabe aquele projeto de trabalho qúe não engata, embora pareça muito legal? Tem uma hora
que é preciso· desapegar e seguir em frente e
agora é o momento para deixá-lo de lado.
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POLÍCIA
OPERAÇÃO SEMANA SANTA

PMA autu~ 11, apreende 32 kg de
pescado e 4,plica R$ ,52,7 mil em multas
ranquila., com m<lvimento aba i:ro do esperaoo, especialmente relatfoo à pesca, o Bataa! concluiu 08 horas da manhã de segunda-feira (13), a operação Semana Santaa

da ,::.,SA L'R ID.'\Dé DO SABEPM J:. EittDeart.l tflui.(1'4 •i5vr m. d.il:i~ iua pubfü:~ IÕ. rclrnilõ-Íod&>
Fmirdel04 de Scll:mfflri.fc '.?019, l'CH'll..du :;zi: diq».oitJ,ti; em .:ofltfflf,o.
úi1im•MS,07 &: Abril de ~toA."'-t>Rf LUIS lú~SIC:\ MFDIU
sscaer ARI0)1l'!'iiCIPAL DE RECl:!ITA E Ql:SíÃO
P/D DF-CRETO N' 3&-:iíi18
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s'Wlf
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Cll,i1"1. MS 13 def.hril c'.c: 2'020.

~~~g;:;t,:_ri~i~~t~i::~~~~~~~DE

res

Jovemé preso,;; ! e tem aparelho de som apreendido
por períurbaçã] de sossego
I ~,

KnS, tícit.l1 ':

SAÚDI: E GESTOR
o foco ser a fiscalização
OOFUNU-OMVMCíPALDESA'ÚOEO:ECúXIM-:ESTAOODSMATOúttOSSVOO
ã pesca, como em outras SUL,n;)wodc.wasátribuiçõak,;aà..c~nb.J.KDOpmt,..;tC-W~P,::4Pro.;~J,,ari&s
operações, outros tipos de MMl,ir~ e Ml l=m<i-' do i.r..:i_w IV de- :in. 2-1 J;. Lti FcJcral ~--i ;_664/93 "tf:t'l4.1 cm ·,hu
cwtc~do ® ~k pr->.:i;:si.c, o qull Iof ~bmrliJo à a;,.ro,-~ da. ,\uoe:,~itria Jurfi!ka.
crimes e infrações ambien- equcQt'
\ltiu1)4C~f'&~cri.•"el, RATIFIÇ'Q a Ir,ui""bilid.\.k ,k ti.;i.t4'iio. fur,dii~TN
tais foram fiscafuados, tais ••u;nit"do Artigo_'l.5, dttelF~Jtrtln.º!.666i')3 e rou alkiAi~ pm..a PP..E5TA(-~O OE
, como: o desmatamento SEIVlÇOS DE. ULTll4.5SO~OGRAFlA. pl!i a1mikr de futma c.oropkt11cnua a rede ,1.:
l-l>ltJêncil 1 rui.km\UU,.iplll. r.o ãn1bitu Jw. SÍ.ltern& 1'.:nk.i d: S.i:.d:.
· !legal, e.'t!}loração ilegal de PROCES:iOAOMlSl~
'TRATIVO N-" Lo,,ft!.020.
i madeira, incêndios; às ear- Qü\MAMEhíO PÚBLtCOOOlf..!020
. voarias ilegais e ao trans- ÇO:,,'TRATADA: lS-OMf;D D1Aú...;6s:11cos TIDA
,LOR RSl44.wõ,w(CE.,,O E QUARENTA E QUATRO MIL RE.'>IS]
, pôrte de carvão e de outros v.
f?./1."NClht.LUlZDE OLIVErRA
, produtos florestais e outros , SECRETARIO Mt!Nl<.:il'ALDE SAÚDE
· crimes contra a flora, caça (GESTOR 00 fl.1~ 00 MUN!C[P.-'\L DE s.,lm 'E)
mais reforçados, pois a e outros crimes contra a REPUBUCA·St POR TN-CORREÇ.ii.O
01'iDE5EL~:
quantidade de pescadores fauna, bem como transporDESlGSA.ÇÃO Di:: St:KVIDOII. PAR_., ACOM?,..f'<H.J,ME~IO UE: t,i:Xf-.CUÇÃO COSte de produtos perigosos e Tlt·\11.1.AL
be qualquer forma, des- aumentaria significativa· atividades potencialmente ,FJQ.&~1\i
ldoos<nioorEDSUNDAStLVS!MÔf-Spm."'omp;,mhamC1UoeÜi,,:aliA,Ç:!oda.
de: o mês de março, a PMA rnen te, tanto de turistas poluidoras.
ATA DE ?.EG1STR0 DE PREÇOS tlOl'!r.O!ô, oti\mdu do Pr~.SO ~rKuln"OO.Yl9.20,
J-liWm#UO pdc- .Pi"..;ui., Atlmini.itMíiõc, a• {>ilt':!020, cd~'btuoo- cem I AOOSTl'NHO
já'bavia intensificado a fis- de fora e também do EstaCrimes de' outra naturecalização durante operío- do nos rios e a fiscalização za também fonun coibidos (~)NZ.\LES FILHO & CiA LTDA ME.
C.W.-n.-!--!S. l! ~ !.'VW:ÍIO
."
dc"?Olú.
do1de quarentena decreta- precisava estar presente nas barreiras e fiscalizâda, no Estado, ao perceber no intuito de se prevenir ções ambientais da PMA, LEL\.-SE
O.t:.SlfJ~AÇÃO OE S.t RVICXltt PARA A('{.l Mf'A~HAMEN:TO DE E.\á1JÇ'ÂO C'O?-i•
uri) aumento de pescado- a pesca .predatõria, espe- como têm sido realizados
TP..,\'TU,\L
nos rios, pois várias cialmente, onde estavam nos' trabalhos rotineiros,
Ficido"iign&da
.'
ú kn1&.r fDU.SOt-iOUVEIR..4. ll0SSAN10S tELlEZE.RFF..t'..fthlR..\
pessoas estavam indo concentrados OS princi- quando se tem apreendi- DA SlLVA p;n ~1110 e ftk.~lm!çlo dii ATA DE REGISTRO DE n.fÇOS 'li'
on~zo. ~'1f'..lv d.) Pn:glu l'rrm1dal n•OOJ,'1(.)2\.t. :ni1ctiúd\l rct.:i J'r1XU)(]AJminhu.para os ranchos e propríe- pais eardurnes.:
Corno ocorre em todas do drogas, armas, contra- tiv<1 n' 0C"'f2020. t,(l,;bn&i com a.· AG05TfNH0 G-ONZALES FILHO&. ClA LTDA ME.
dades rurais margeando
'" ..bando, veículos furtados e Ccu.im-~.1:S, 15 de fe-i(rdr0 ~ ?Ola),
rios para a quàrentena e as operações/os Coman- roubados e outros. Equiacàbavam praticando pese dantes das 26 subuni- pes da sede (Campo Gran- REPUBL1C:\ÇÃO POR IS(ORftf.Ç .~O
ca; O reforço aumentou a dades da, Polícia Militar de) estarão itinerantes, Ot>PESEtJ::
AbmurJ. da U~sÃoã: ill Wm, . •)d) du. :n:u<l/29211. (h-N·.iriu ~AS}.
parür da metade 'do mês, Ambiental Intensificaram em áreas mais criticas,
Lt SE:Al:,.,"'TtUra dl seulc: b f.Yhf~} Jü.du D4iú.'.'10io. (hof.iria ~ts).
AVISODEUCITAÇM
que teve 18 pt!scadores a fisca!i~ação em suas
fiscalizaíido
todos
os
tipos
O Fur,lko Milniçipal .k ~ ;k Co-.im, E,tufo d( M.t!Q Grot-to 00 Sul .ur,,t.i: J.i 1Q
respectivas
áreas,
utiliautuados .
~wrJ-c~J.:.ria .k li...-i;.;i.•.i~ por tririo Jo dw:W .:.fkfa.1 do rnw,i,;ipln, toma J,'Úhli.:ll.. •'
de crimes e infrações amNo , feriado prolongado, zando, inclusive, o efetivo bientais. (/\uu,.;rla .• PMA)
re,1lit..i:WIU IKiu,;30 lNh.u:,).
O~Jc1i.l: a,:Jmd&in..~ sem txd~\iJa.!; dt p..-i101 (a) juríJiu {$) pn:slGdora (s) dt
administrativo.
Apesar
de
trabalhos foram ainda
lo:n'i)"'I miJico1 ns. .irta Jc or111p.:Jia. cw..i W~1ibi"li.u.~ J< urn p;oBu.ioml P').Ni.:.o

............................................. ~ ...................................................................................................................•
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,"Di>pk l(IN't a J.:~_111. ~idcrt SARA DE: C."-..MAJtG-O: put r~~ pela
c~vd&C,~SAlAR ID"-Oti 00 SABERedl~P"'"~.••
O pru::fEIT0 MUNIClf"ALDE COXIM, F.STAOO DE M•••TO OkOSSO DO !.iUI,. co UIQ
~ ;itnlJúTi~ kg.lU C' Wltt fukro I\C! .A n. 78, mru,Q, Vlf, Ja. La 0t,lr11::a do Municq,l,> e
:!.J Lei Cemrkmc!!W n• Of9{Jf('(
DECltETA!
Art.1"'~Düpõc~.:.aÔ(;j4P'tJ{iJi'ls..""ti·WvNS.
'
.\R.ADECAMA.lt.Oô,..&1i;...'COQMul~,
&:úHb.l-tT.1:UE.GblÂOOASPOllTICASS(.úA1S,par-.i.r;JPOr4rpçl.tiC_oon:!~~

Um jovem de 22 anos foi muito alto e fazendo algapreso e teve seu aparelho de zarra junto com seus colesom apreeudiMpela Rádio gaí, em sua casa.
Irnedial.ameíite os miliPatrulha e Força Tática da
Policia Militar por voltá' de tares foram no endereço
infonnado
e en~'Onlraram
22hl9min de domingo (12)
por perturbação de sos- o suspeito que ao perceber
sego na rua Corredor, Pú- a1presença das viaturas,
blico, na Vila Mariana, em pegou o aparelho de som e
fugiu correndo por, terrenos
Coxim.
, Segundo
informações e residências.
Os policiais realizaram
do 5° Batalhão de Polícia
Militar, os policiais foram ., rondas pelo bairro e eonseacionados por uma mulher, gú,iram prender o autor cai'
informando que seu filho regando o apamlho de som
estava com volume do som dtias ruas abaixo do local da
IN37,tt:l

ocorrência.
Os pulídais deram, voz
de prisão e encaminharam
para a 1• Delegacia de Poli-

eia Civil de Coximjunl.arnentecum aapa1"'1bai,>emde som
apreendida para as demais
providências. (Cu,.;;..__,

c~illa..p.J.til'-?n.>ll)s.:,

QC~ iço-t:
i"rcn·,~A,ln1i1:1i)tndiv0131::!02•)
Cl;.1ma,:b p(,bHo n" l.l04.'ll•li>.

do:

C-t>1u1.1lllirn.:nuis..

fuu.í..;i!-iifül..kn~OOJ·1912Q.
Abi."'f\ur.1 das..~: àJwhOOtlo db 2)..'vJ!:{1'.rn. (hoti.~ !'-fS);
Efkkn.'\"O ~ :ab,:twr.i ~ Si."1ik .:,,,,rdeiu,.L. l"'ia e;: lld~. 1ita. l rilil .;ia: de dncmbro,
rf26-!.tcni.ro.Coi.im•MS.
O ~Jiwl .:ia a;nv.us :ncvi,t.~dapun.ivc.4 ao-i Úlk'f~ p:1t1.1itam~ r.o WC

7

';r.'tl'W.cu.um.rnf.gur.bt.

Codm--MS. '3t de ?tlAf\\1 de 20!0.
Crordcmdurl.&Gelkii.-;c i:ki
Á\'150 DE UGITA('ÃO
Omllui.:ípio&C~irn.csuJu~M.iwGrtiuoOO~au•,f1.d:i:suagc:r!mi.idcs..-...il:u .~
Jii:iJI1ÇÕC't , 'p o'I" m-t'~ da ditti~ ofii:i.,l d.:i Munii.ipi:i, tomJc pública.1. n:aüaçlo da ~iiaçl.;,
ah,illo:
Ol:ljct.,: ,::teaiçl.1 d.t uhm de hnptau1açlo ~ inmlcJlIU.niro J}Jk~ n.t pnç,1 de ~p,."'ft( .:1o
&irro P~ nc Munldp~ &: C~im-MS, ea ;tcndin1Cnla ao ..oou·;i.to dt ~ 'rf
87:<61S<~OIE/m~'i;•i.uT(liJ1.~ se Pfr-;<J,1 if"{l'.Hf21Jh)_
rr~ai.1<JAdu1ini~vMhon• 11,1.:,".?•T!Q.
Atim,rr. & ~ h v9h00@ dia 05:0·Vi{l!ú, (h.°1ft.rfo ~~1S}.
E,.-dcrc~ódUbc!tUr.1.ia;Gsla:idn.:ii;dtgr~~tt.:it.1<.~tii'l6in11d.:..tJ.tdaffllbf.'.I,
n~ :cs. ,~t.'y. c~1i.m-MS,
O ccli.Ll-1 ;;. K"..S a,ai::,.os. ;,1\.unU:wHC dWpvPiv~ AvS isu.c1u...Jol g111t\ülaU>o:Dl.c DO site
w.,.....,_,., •. ,.ri,_1;,~1:-Y.bi.
Os &,cúmwtol q:x: in1.ci:r,im o é<liW: KriO di,[K"llibil~ .mr,cr.tc effl 1t1hil. ~tal
a wn:rn n-ti:-,Jé-4 :ia j('rtrida de s;:ri;IJ.:l de lkit•~;tf;_ de t"' a tf (c!."11 {Jlu 'Utti!.), das
1)7h00 ,U 11h00, fMJi11.ntc R'o}i....!'Íntcf'IIO
"
~ fü,wu:; im~ ii:r~"h. Wirwdlt pçl.>
)C°,I n:-~c:n l&ll:.: lcg:il. J..:.r,nJv ~ o: W'J .• u p-r.i. ~'\la\'~ de cóp!u ou AO si~ J.:.
hdLh-ix:i ~ pt.:í<ilur&. r.o (n.1..-r;,;,;i ;;Jctrt'fli.;o.
C,;,al"'-Il'\S, 11 ~ al:n1 de 202(•.
C,-rC'r.ci1 .:e gtítlo de lki:t,;3<i.
AYJ~ODEUCTTA(,\0°
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PlW(E.SSO ,',O.,t!NIS I RAíJVO N2119!.::~JO.
PP.E.G,i.O PR.f.SC-Cl...t. h.,. M9'?N:-O.
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A9A..1Xü.
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~ em geral
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\' l:.J<."llt.0, PARA O fXt"RCÍCIO 00 A"IO DE lOlt'
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A"JEKTURA DA SESS,\0: ÀS WHOO UO DIA 3('1:t.>4ílúW. (HOHÂ~IO MS),
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Em uma operação extremamente tranquila, com
movimento abaixo do esperado, especialmente relativo à pesca. o Batalhão
de Policia Militar Ambiental concluiu 08 horas dá
manhã de segunda-feira
(13), a operação Semana
Santa, iniciada no dia 7,
às 12h00. Os trabalhos já
Unham sido reforçados
neste mês de abril, em virtude da tradição religiosa
de se consumir peixe durante a Semana Santa, e
muitos pescadores praticarem pesca nos finais de
semana' anteriores. Até
a operação, sete pessoas
tinham sido autuadas por

COXIM
DEff{ETO 'N ~ 2.'JOf::020 - CUXIM-M'S, 01 DR AAR.ll~DE
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***Kely Pereira da
Silva tomou posse
na terça-feira como
como a nova Chefe
de Gabinete do município de Rio Verde.
Kely já assessorava
o prefeltoMário
Kniger havia muitos
anos. O Novo cargo·
é merlto exclusivo
pela sua compe-

tência e excelen te
atendimento à todos

que recebe. Kely vai
continuar contribuindo com a equipe de
governo de Mário
Kruger. Parabéns !

***Pastora Kassia Luana Garcia, esposa do
pastor Garcia, comemorou ontem mais um
ano de vida. Nossos parabéns!!
.............................................•.....•.••................•................ _...•

Fone:.·
32.91-2632

Reflexão
***Filho Meu, se os pecadores te quiserem
seduzir, não consista. Prov 1:10

·'-!O

(67} 3Z91-3111
Riía S1mo<Dnmomrl8H'oximiMS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

J;-•••_

l,~: ~

~:~;;'i~'~fr~u5!ff~!;:,._ ~(

Fls.005638

QUARTA-FEIRA 15 DE ABRIL bE 2020
lll014

s.

R$1,00

EnlÇÃ03!70

_ -M.ais.de fl. 12 milhô.!s. / ~ ~~df

AC[SS(N0SS0Sl1E: W1\W.DIARIOOOl:Sl.',OOMS.CG,

distribmdos na região..
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Auxílio emergencial: veja quem
recdbe R$ 600 nesta semana
Câmara de
: ·l
vereadores aprova 1
dois Projetos de. - : 1
Lei, assistencial e l
de incentivo fiscal. · 1
PÁG
04
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_______
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CNH Digital de
MSpode·ser
baixada em app
sern documento
fãsícoos de
Coxim. PAG oa
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Bancos estendem prazo· de- 1 i
n~ga.tiv·· ação ~e .. i
chentes'madim- l
plentes. PÁG 03 . ·t 1
f>M

p;;~de jo-.

~ ·I

Cale:;~t~:-segue para inscritos no.Cadllnico: beneficiários do Bolsa Família serão pagos na quinta. PÁG 03
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ven1 por posse !. i -·· ·· · · · ··· · ······ · ·· · · · · · · · · ···· ··· · · ·· · · ···· · ··· ·· ·
1
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RlíH/WE
ilegal de armá dê. !
OOJ(falí
l Prefeitura de Rio Verde adquiri
fogo em.Barreirâ I Por 7 a O, TRE/MS reforma sentença e
equipamentos de segurança para
Sanitária. PAG01 i I afasta cassação de Aluizio São José. PAGoa
l profissionais da saúde. PAG o4
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•CONCURSO
~
1ii NOTICIAS DA REGIÃO
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1:i"" 67 3291-3668

67 99983-4015
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OLICIA
OTlCIAS DOS FAJIOSOS

Anuncie

aqui! Quem n>'io anuncia se esconde!!!
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RIO VERDE

-~.Pi
f

RIO VERDE

Prlllrdhua M1:11:1ldpti d.a Rio \Tu& d« ?f•to ~no
lrla:do de Mato tl«Ju.o do Sul
('Nl'-Y .: (;J j54 5':_,{J /ú(l!'.,!-32
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.:n:. Si d: J.e. n• 8 i/'.C e.r ::.: ,:.-:,,;fsJJ, m~!,~ ,;;;.,.: t"i.1".. c.-,r,.v de ;.r.-,.:;,,l. t:~t,
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m<1x-<l1:w •rei;::.~tlJ ,~~·mr.,to.

RIO VERDE

12.5, Pdü ~i~;.!otvtilnd-.;pt!ll(üN!P..-\' T,\IJA,z.:mJu1UI cw(hc~,. ,;,:,::õ, 'lplil.:rub
a ~!n mt1!t1. d': 55 (,'.hhTI prn- i;'l';flWj sobre o r.C.or rn.n:r.i1.t,1-0.

OOl'::2020iCMAS.
••Di:=põc sobre eAprovação diJ Aquhri~Jo de Kit Alimen1.:1çtio••,
""' 116.ACi'.lJITlt.i,TAD.-\ ttrão-prw:oi!e05(cinmJ d!al! ut6. Ct,f,1,.dr,'IJ1 p!!!!!!°dn :\ltl.
O Conselho M\micipal de Assistência Social de Rio Vcrde de Mato Grosso ·- r.umo-;.io, para r?'cm1a dar.- proo~ nplkadus nr.,ta Ct\11?iu!.\. !kt-r>l'ri<lu'!J.tr rimµi,
l f'C',nniidrnic ?1:-!:;r. t 1:r CCfi~Ü!".ldi'.1. romo :ttd~.; llll.fctmil CCJt:(j ~i b.p/(c~f'O tt<11\..
- MS, dentro de suas cernpetêncies e attibui\.*5 cónr~ríJai pela Lei N"
JtlB:1011 de 09 de Novembro de 20!1 que Dá Nova Rcdaçêo a Lei N"
ü.7. Üli vl\1,,r!'s:" dJ,'"\.lfli<laS J. !.i!u!o d!. multa .i/'t.io ~i.!wc qu<lrx!ü da ~l~Y,J do
p,1,&U!lt'!IID ! co,.;r;Al,\[l.\, Se. D.to forem. 1!',~,:.i'ki..".ntt-5. p~),:lrr.b lõ'!!" tfrllrJ,iÍ(;S'
5~/95 d~ 14 de Dezembro de- 1995 e consldcrando detibcraçâo da pl~!iria
OOuiini1.:m:h-a ,:uJ1;ifü.""../t~ 11t'!: ap<;,: G nt1lil!;;1,,;ã::;..
em -minião exouordinâria reetlznda no dia 14i04/102ft;
·RESOLVI!:
"'
.Artigo 1• - Aprovar a Aq°u i,ição de Kit Allmentaçâo, para atender as
c....,..1rs1t.lr.,1l ('.;1Tt;·\c, per con!A i".l de>tJJÇ1,> (;fÇ'H'~n{Aria:
f.a.m llil:ll cem crianças ~ edolesccmes inscritas no Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vloculo, dunuit~ o períod o de Pandemia Nucional,
devldo a.o Co"idI9.
,_.Artigo 2•. Esta.Re:.olução entra em ~ig.ormt Juta de 14 de.Ahril de 2020.
RESOLUÇÃO 1'~

~~1;!.~~~1~l!~~~~;;~-~!!~~zt!r~~~;=~

rcvogeudo-sc as disposições em contrário.

Rio V!!nk de Mato Gro!..'-O•'MS, 14 de Abril de 1020.
, Vera 1farcia Rc-7.cÍ.hie Perelra Messias

Preskleme Jo CMAS
Rio Verde- de MT/t\.f S

DIARIO DO ESTADI
PAIMEIRO E ÚNICO Qj.Á_RIO DA RE•31~0 NORTE

EMPRESA JORNAÚSTICA NOCKO LTOA
CNPJ 03.339.711/0001-83

Funoooo em 13 de Setembro d~ 1999..
Diretor Ex~utfYO: RubeM Dentas
Dtreton AdrnJnktrativa: Eloir! Lu!z Dãr"rt!s
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E certo que em me10 a tanto:t JU_fzos, teunas e respostas que
muitos se aventuram propor, Prefiro me PcrgUntaÍ\ pensar e sonhar.
Algumas das perguntas do Ffei Raniero e do Papa Francisco

tem me provocado mais p~ntas, das quais compartilho
algumas, quem sabe Juntolpossamos encontrar respostas.,
Depois dessa p~demia teremos só nossa rotina
modificada ou nossas vidas transformadas?
'
Qual o problema Ide ficarmos· mais pobres e sal-.
varmos vidas?
Frei Raniero concluiu a meditação da sexta-feira
da Paixão com a seguinte ideia:
~
"Deixemos à geração que virá, se·necessário, um
mundo mais pobre de coisas e dinheiro, portfm mais .rico
de humánidode...
"~
Depois de três dias eu ressuscitarei",Jesus predisse (cf. Mt 9:31). N6s ~ombém, depois desses dias que
esperamos que sejam curtos, ressuscitemos e saímos dos
túmulos de nossas casas . .tJão para voltar à vida anterior
como Lázaro, mas para uj J nova vida, como Jesus. Uma
vida mais fraterna, mais hlJmana. Mais cristã!"
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Do delírio do onipotêncil consclêncio de
qu~ somos humanos
~
Vivemos tempos .exigentes, que geram uma inquietação interior como s'êntimento de que nos roubam a
libudade, Não é fácil ter'.ci rotina transforl!'Oda, inesperadamente, sem nosso liv consentimento. E angustiante
·não ter o domínio sobre as'coisas que estruturâram nossa
vida como trabalho, dinheiro'. compras, lazer e mesmo as
práticas religiosas.
!,
Na última sexta:feira-Santa, na pregação da,
celebração da Paixão de Çristo, o Frei pregador da Casa
Pontifícia, Raneiro Cantalamessa refletiu a relação da pandemia do carona vlrus, que agora a sola a humanidade, com
evento paradigmático da cruz de Cristo. Em sua pregação
Frei Raniero tutou sinalizar para o horizonte da esperança
propondo a seguinte questão: Quais os efeitos· positivos
da pandemia sobre a nossp humanidade?
Seu ponto de partida foi relacionar o evento que
agora enfrentamos ao M.cruz de Jesus. Segundo ele a
cruz de Cristo é mais bem" compreeriâid.a'por seus efeitos
que por suas causàs. Ou sêja, dois mil anos depóis daquele
evento cruel, a paixão e morte de Jesus;Nós não tomamos
tanlo em contá.as causas daquele assassinato cruel e injusto,
mas os efeitos buéficos _que dele decorreram. Pela cruz
de Cristo abriu-se uma nova etapa da hist6ria da humani- ,\.
dade, dele nascem as comunidades cristãs, a Igreja que '\ /
se estrutura com a missão' de comunicar que o crucificado·
ressuscitou, que Cristo está vivo.
A cruz causada pela injustiça trouxe como efeito
a esperança para todo homem e mulher de também ressuscitar, projetando existência humana para um horizonte
antes inimáginável. Os efeitós da cruz de Cristo, geraram
muitas consequências para toda a humanidade e segue
influenciando o curso da ~osso hist6ria. Por isso, Raniero
·propõe a seguinte pergunta: Que efeitos podemos alcançar deste evento tão devastador. que agol'O assola nossa
humanidade?
Muitos se debatem sobre as causas com acusações, suspeitas e com t,t,rias de conspiração tentando
identificar as causas des~" pandemia. Sabemos que a humanidade, como em outros' momentos da história, superará
este evuto trágico. No entanto, cabe perguntar-se como
sairemos dessa pandemia?, Quais os efeitos des_te evento"
sobre nosS<l humanidade?;
O pregador do Pápa propôs alguns, trato de um:
"Acordar do delírio da onipotência". A humanidade em
seu dese.nvolvime.nto tecnol6gico; eêonômico, na liberdade:
da consciirícia individual 'é no subjetivismo centrado na
pessoa, acreditou ser onipotente, inatingível, invencíveJ.
Bastou um vírus para, dolorosOl!\ente, nos recordar que
somos mortais, somos humanos, somos frágeis. Tanto
afirmamos nossa individualidade, que querlamos negar que
.nOSS<lS Vidas estão intimamente ligados, mas brutalmente. ,\
estamos ~entindo o qu~n:o. a situ~ção deº'!' afeta o outro. \,! }
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AUXÍLIO EMÊRGENCIAL

, emergencial: veja quem
'R$ 600 nesta semana

Caixa paga 831 mil pesioas hoje; caléndário segue para inscritos 1W Cadúnico; beneficiários do Bols~ Família serão pagos na quinta

lio!~I~ fazer o~ pagamen-

tis;
ó primeiro são os íníormáis que já estavam no
CadÚnko e receberam
ontem. Receberam pela

conta, digital 557.835 pcssoas nascidas em janeiro e
outras 273.178 pessoas que
são correntistas do Banco
do Brasil {independente domês de nascimento).

O calendái'io da primeira
parcela segue durante a
semana;
- Nesta quarta-feira (15)
- 1.635.291 pessoas nascidas em fevereiro, março e

···'······················································································''\
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Por 7 a o, T.RE/MS reforma "sentença
e afasta c~ssação de Aluízio São José
'

Por unanimidade, o TRE/MS (Trt'lnmal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul)
reformo-u a sentença da 12ª zona eleitoral que cassouAluizio São José (PSB)

1

u

Por unanimidade, o TRFJ
MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato G1~,s.o do SuD
reformou a sentença da 123
zona eleitoral que cassou
Aluizio São José (PSB) e"
Edvaldo Bezerra (MDB),
prefeito e vice de Coxim, na
manhã de ontem U-0, durante sessão por vídeocon-"
feréncla. Com Isso, ambos·
permanecem nos cargos.
Os
desembargadores
também afastaram a inelegibilidade de Aluízio e Edvaldo, O julgwnenl•) começóu no último dia 6, quando
o relator Juliano Tannus leu
o parecer favoícivel ao prefeito e, éonsc-quenlemente,
ao vice". Contudo, o primeiro
v,,ga~ Divundr Schreiner
Maran pediu vista, transferindo o julgamento para·
hoje.

Na primeira decisão, em
. Coxim, a juíza T"«tiana Dias
de. Oliveira Said, condenou
os, doh! por abuso de poder
e<-'<Ínõmicv · e utilização indevida dos meios de eomunlcaçêo. Entretanto, o TRE/
MS não reco1~1e<.-eu os abuSDS, nem econômico, tampÓuco político.
Para recorrer da decisão
de' primeira instância, o
prefeito solicitou uma inspeção extraordinária do TCE/
MS \'llibwial de Contas do
E',1.ado de Mato Grosso do.
que atestou a regularidade do contrato em
questão, de assessoria de
imprensa, · firmado pela
Prefeitura -em 2013, três
anos do pleito eldtoraL
Para os advogados de
Aluizio, Aldo Leandro -de
São José e Marlon Noguei-

s,i,-

\

,

ra Miranda, o provimento
do recurso decorreu da
correta avaliação dos fatos e fundamentes carreados nos autos. Eles afirmaram ainda que os erros
de interpretação cometidos pela juíza de primeira
ínstancia foram causados

Os bancos e b!rôs de
crédito estenderão o processo de negatívação, em
geral de 1 O dias, para 45
dias, a. partir da próxima
sexta-feira (17). A decisão
foi tomada pela Assoelação
Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC) e a Federação
Br-..sileira de Bancos' (Febraban).
Segundo a Febraban,
a medida é válida por 90
dias, podendo ser prorrogada, O objetivo é manter o
fluxo de íníormâções para

vos.
.,...
. '
Segundo o chefe do ;;etor de Registro Nacional

informando o número de,
registro e um eõdlgo de· segurança da sua CNH ou da
PpD-Permissão para Dirigir,
possibilitando que ele baixe
imediatamente a versão atu. alizacla desse docwnenlo de
habiliLaçáo no seu telefone
~'elullll; que tem o mesmo valor legal do documento ãsleo",

(Renaeh), Luiz Fe.rnando
Férreira dos Santos, para
que isso seja possível, é necessário que o condutor tenha seu cadastro atualizado
junto ao banco de dados do
Dépa,1amento, informando
· ccirretamente número de ,
telefone celular com DDD e
e.~Jk'OIL
endereço de e-mail.
Para ele, neste momento
!'É através desse , e-niail
cadastrado, que o" condu- de pMdemia em que a oríentaçã<J
é para que a população
tor receberá um e-mail do
Denatran
[Departa:men· eviteaglomeraçó<,S, a medida
to! Nacional de Trânsito), é importante para encurtar

'

;-:

as filas de espera no momento da retirada do doc"Umenlo.
Antes da medida, só poderia ter o documento digital
quem já estivesse de posse do
documento Jisiro, por conta
do QR Code impresso no ver,soda carteira.
Para obter o' documento,
o condutor precisa baixar o
aplicativo Cartelra Digital de
'Jrãnslto (CD'D, que pode ser
obtido por meio das lojas virtuais dos telel'ones celulares
em todos os sistemas operacionais. ~~.Dftrot,~tS?

avaliação do crédito e ao
mesmo tempo conceder
prazo adicional para que
credores, consumidores e
empresas possam renegociar seus créditos.
· "Os setores continuam
monitorando os. impactos
da covid-19
acreditam
que, com a eolaboração'de
todos, o país "será capâz
de enfrentar a pandemia e
reduzir seus efeitos negativos sobre 'a população",
diz a Febraban em nota.

e
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dt Carteira de Habilitação

Deste grupo, a Caixa
já havia liberado saques
para 2,5 milhões de pessoas, correntistas da Caixa e
mães chefes de família. No
caso das mães, a parcela é
de até 1.200 reais. tvclul

Bancos estendem prazo
de negativação de clientes.
inadimplentes.
·~ ..

pela má-fé dos autores da
ação.
. A ação foi movida pela
colig~ção "Com· a força
do povo e amor a Coxim",
que tinha corno candidato
a prefeito o professor Ubírajara Gonçalves de Lima

CNH Digital de MS emitida a partir de 13 de abril
pode ser baixada.em app sem documento físico

espécie.

···············································································•
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O condutor habilitado junto
ao Departamento Estadual
de 'lhinsito dê 'Mato Grosso
do Sul <Detian-MS) e que tenha o documento expedido
desde o dia 13 de abril de
2020, poderá obter a Carteira Nacional de Habilitação
(CNll) em 'formato digital
mesmo antes da impressão
da mesma, seja para a renovação dos exames, primeira
habilitação ou outros moti-

eos. O saque do dinheiro,
entretanto, poderá ser feito
entre o dia 27 de abril e 5 de
maio em caixas eletrônicos
.e casas lotéricas. O banco,
porém, orienta para que as
pessoas evitem ao máximo
de ir até bancos e lotéricas
pera pegar o dinheiro em

abril
- Quinta-feira 06) 2.282.321 pessoas nascidas
em maio, junho, julho e
agosto)
- Sexta-feira (l'i?
1.958.268 pessoas nascidas
em setembro, outubro, novembro, dezembro
Como os nascidos em janeiro, o dinheiro desses infom1aís será creditado na
poupança digital, que pode
ser acessada pelo aplicativo Caixa .Tem. É possível
pagar contas e transferir o
dinheiro para outros ban-
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Caixa Econômica
Federal começou
.ontem a pagar o
auxllíoemergencial, conhecido como 'coronavoucher'
a 831.013 tmbalhadores de
baixa renda que já estavam
no Cadastro Único de benefícios, o CadúniL'Q, mas
nao tinham couta na Caixa.
O auxílio começou a pagar
600 reais por pessoa que se
enquadre nas regras na última quinta-feira. Ao todo,
9,4 milhões de brasileiros
ret:.'ebem a ajuda até o fim
desta semana, incluindo
beneficiários do Bolsa Família.
A Caixa classificou em
três', o grupo de pessoas
que podem receber o auxí-

r-
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CLIMA

Prefeitura
de. Rio
Verde_ - adquiri
T~mP.est~de que
.
.
___
atingiu l\fS com
equipamentos de _segurança granizo teve até
para profissionais da saúde .. ~:r:1~/1:1 ventos

Rede de Saúde do Município, ESfs e Hospital
Municipal, Serviços de·
Apoio e de Logística",
disse' a Secretária de
Saúde do Município, Silvana Linhares.
Conforme a Diretora Administrativa do
Hospital, Izabel Rocha,.' além dos EPis,
também foi adquirido
roupa privativa e máscaras N 95, para os técnicos da llnha de frente
do Hospital Paulino Alves da Cunha. O município também adotou

. '
.........................•......•..................................•..•••
-·-············-··············-···········"········································
CÂMARADESDNOU

Câmara de vereadoresaprova dois Projetos
de Lei, assistencial e.de.incentivo fiscal
O presidente da casa de
Leis, vereador Raphael de
Lemos (MDB), em sessão ordinária no dia 06 de
abril, colocou "em pauta
dois Projetos de Lei apresentado pelo executívo
municipal, sendo ambos
aprovados por unanimidade pelos vereadores.

Um dos projetos é de incentivo fiscal, com 50% de
desconto do alvará para
construção de um novo
supermercado. O projeto
-fala que gerará cerca 35
empregos na 'construção
e 55 empregos após a
conclusão, diretos e índíretos.,

Outro projeto aprovado pelos vereadores é em
combate aos efeitos nocivos social do Coronavírus, com ajuda de cestas
básicas as famílias em
isolamento compulsório.
As famílias que atestarem positivo ou em
isolamento por suspelta de Covid-19, poderão
receber auxilio mensal.
de uma cesta básica de
alimentos.
Raphael disse que projetos de interesse coletivo da população não
ficaram parados na Casa
de Leis e devem ganhar
agilidade em sua tramitação. Ele também pediu
que o mesmo Incentivo
seja dado aos comerciaantes local, na amplia-

ção e na construção de
• novos empreendimentos, gerando novos empregos e mantendo os já
existentes.
"Estamos em alerta
e' prontos para ajudar
no que for possível. A
câmara municipal sempre esteve presente nas
conquistas e agora vamos continuar presente
na luta contra o Coronavírus. Novos empreendimentos "devem receber
ajuda para sua instalação
na cidade, mas os comerciantes que já existem
aqui e que fazem parte da
história, também merecem incentivo e é isso que
pedimos e solicitamos ao
prefeito. ", concluiu Raphael <Assessoria CMS)

'

A frente fria chegou dJixando rastros de destruição em Mato Grosso do

Sul entre a noite de segunda (13) e a madrugada de.
ontem (14l. Cidades foram
atingidas pela chuva forte,
granizo e até tornado. Os,
ventos chegaram a 147,
quilômetros por hora ; e
um dos municípios calcula
prejuizo de mais de R$" 1
milhão.
t A cidade. de Lagui 1
Carapã, foi a cidade que
registrou os ventos mais
fortes do estado. Com as
rajadas, pavilhão central
do Parque de Exposições
da 'cidade veio ahaixo.fa
Prefeitura estima um prejuízo de R$1,2 milhão. !
O meteorologista
tallo Abrahao Filho, da
Estação Meteorológica
Uniderp, aponta que 'a
tempestade .começou por
volta das 23 horas de segunda-feira (13) na cidade. Houve um tornadoje
os ventos chegaram a 147
quilômetros por hora. Os
tornados são colunas de
ar que giram em redemoinho ·com uma velocidade
entre 65 quilómetros por
hora e pode chegar a 500
quilômetros por hora. t
Ainda segundo espeelallsta,' Laguna Carapã registrou
raios e chu~
de 27,4 mm em apenas )2
minutos, A temperatura
caiu de 26°C pará 18ºC éhi
apenas meia hora.
.[
Cidades de MS também foram atingidas ·pélo
granizo. Na região sul, &s
estradas ficaram fon~1das com pedras de gel~,e
alguns veículos tiveram
o para-brisa quebrado iia
estrada Imagensde moradores mostram pedras
do tamanho de bolas de
tênis e as lavouras cobér-

Na-

m

tas pelo branco-gelo.
"Houve granizos com
chuvas · em Eldorado,
Mundo Novo, Amambai e
Sele Quedas agora cedo,
nevoeiro na estrada e na
cidade", aponta. Amambai registrou chuva de 74
mm eventos de51 km por
hora.
SÃO GABRIEL
DO OESTE

• Em • São 'Gabriel do
_Oeste, o Centro de Monitoramento do Tempo,
do Clima e dos Recursos
Hídricos (Cemtee) registrou rajada de vento de 63
quilômetros por hora durante a madrugada desta
terça-feira (14). O acumulado de chuva nas últimas
Z4 horas foi de31,Z mm na
cidade.
Segundo a coordenadóra técnica do Cemtee,
Francíane Rodrigues, ainda tem possibilidade de
pancadas de chuvas para
esta terça-feira devido as
instabilidades, mas para
os próximos dias a previsão é de tempo firme com
predomínio de sol em São
Gabriel do Oeste.'
As temperaturas terão
ligeira queda no munieípio, variando entre 14ºC
a 29 •e entre quarta (15)
a sexta-feira (1 i). Já no
sábado as temperaturas
voltarão a subir variando
entre 17 •e a31rc.\
Por conta do tempo
flnue sem chuva 008
próximos dias, Francíane chama a atenção para
a umidade relativa do ar,
que poderá ficar baixa a
tarde, em torno de 20"'<'
considerado estado de
alerta ·segundo a Organização Mundial de Saúde
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Para auxiliar no en- ria-de Saúde tem adotafrentamento do Corona- , do diversas estratégias
vírus e garantir medidas para proteção e combade proteção aos profis- te aos Covid-19 em Rio
sionais da saúde, eoni Verde. Estãmos capacirecursos próprios, a tando - nossos profissíoPrefeitura de Rio Verde nais de saúde e nos prede MT-MS, por meio da parando para possíveis
Secretaria de Saúde ad- casos.
quiriu equipamentos de
Foram adquiridos prosegurança (EPisl Ade- tetor facial, macacão imquados para o mánejo permeável , avental - cide 'pacientes suspeitos rúrgico, óculos, além de
ou confirmados do CO- equipamentos de proVID-19.
teção Individual". Todo
O Prefeito Mário Kru- esse trabalho é fruto de
ger, disse que o longo ·planejamento. ''A estradas semanas a Secreta- tégia traçada integra a•

um plano de contingência, protocolos de aten• dlmento, leíto de isola:
mento e para coleta de
material com fins diagnósticos, notificação e
acompanhamento por
parte do setor de epidemiologia.
Segundo a vice-prefeita . Dinalvinha Viana (PSDB), a preocupação com a'saüde tem
sido constante e, por
isso foram adquiridos
esses
equipamentos
para reforçar a Saúde
Municipal, e também
para oferecer mais segurança aos profissionais que ali trabalham.
Temos uma Rede de
Saúde qualificada e
ótimos profissionais, o
que ajuda muito neste momento. Acompanhamos atentamente
tudoo que vem sendo
feito .para "enfrentar o.
Coronavírus e estamos
aproveitando as melhores iniciativas para que
os rio-verdenses se sintam protegidos •e seguros", disse, ·
(Assessirua)
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DIÁRIO DO ESTADO

CÂMARA DE COXIM
1

TER1f0 DE RE$C1SÃO!D1STRAT0 AMIGAVEL DE ('ONTRiJO
ADMINISTRATIVO
"' "Referente ao Pr!JÇcS.Sü de Scrviç<.•:, de Jardinagem n:: 002/2ú19. ia mo&.
fü1:1tle Dbptn~a._de Licitação nº. üü2.:'10!9
Primelra: • Consumidores da EJrgisa no MS contra
OBJETO: O Objd(! deste instrumento conmnuel ê a prcstai,àü de Serviços
o novo taníaço de 7,38% que el quer aplicar. A con
de Jánlinrigem. dcslin.>dô d limpeza e manute1\~ do Jardim desta Câmara
cessionária desafia o Poder Leg ilativo estadual serr
Munii;.·ipal de Coxim• MS.
Pelo presente TERMO DE RESCIS,Õ.OiDISTRAf>)AMIGA YEL. qu~ enue
temordaCPI.
,if=mdeumllldoaCAMARAMUMCIPALDECOXIM-ESTADODE
1Lõ\.TO GROSSO DO SUL. p.:-~ c1t1jurídi<.'-.t d~ direito público, inscrita no
Segunda: Em 2016 a Energisa eajustou em· 1,01i'i
Cadestro Nacional d.: pessoa Juridic-J {CNPJ) sob o nº. 03.%9.623!0001-651
acima da inflação, Em 2018 reaj ·tou em 7,92% acima
cem sede adminiMnuiva lccallL.l.lChlna Rua Ioão Pessoa, nº. 130, cenuc, nesta
dá inflação e ainda ganhou mais 4,42% a Ululo de recidade de Coxim-MS. neste alo reprcscmada pelo seu Pr~iJrnt.c VLADl·
\'ÍSàO quadrianual, Em 2019: re uslou em 7,45% aci- . MlR DASTLVAFERRElRA, brasileiro. solteiro, 1,rnfo~or. port;i-dvr dú RG
nº. 1õ79924-9-SSP1'-1S e do CPFn".809.001.001-(iF, rc1oid1:11lc e W11niciw
ma da Inflação e agora'que a in ação está em 4,01%
liado à R01 V'JJiat•:> Bandeira. centro, na cidade d~ Co.'>im-MS, doravante
ela quer aumentar ení 6,2.1%.
•
c1,.,.,..;ninad, CONTRATA1''TE,edooutro la,1,,, º"'"""h<" ALF.XANflRE DA
SILVASA.NTANA.
."
brasileiro, solteiro, readente e domicilia.do na Rua das
'terceira: Mulher de 63 anos e estava internada . Carrrélla. nº. 55 BWv Senhor Divino, uacldcde de Coxim-MS. portudur
numa UTI de hospital partícula com câncer desde o · d<> RG n'. 001 75(. &55 SSP!MS o inscrho no CPF n'. 040 926 101 • 73,
dia 28 em Campo. Grande, teve eu estado agravado
dlJr.l~.U1lç CONTR..A.fADO, aju~L.un o presente DISTRATO A!l.flGAVEL,
ll'\t\lianl..:- as clêosolas aqui estipuladas:
por coronavírus, vindo a falecer. la é a quarta vítima
CL.<\l'SULA PRIMEIRA: A, partes °"im,quaJlfi,c,1(1,1, rcwl,em do<vmo•n
registrada no MS e a segunda n sta Capital.
eccrdc e, nu forma do Processo Adminhuall',o que cul minou na i:Onlfata,ÇOO
do S.nh,,r a empresa ALE.XANDRE DA SlLVi\ SAKfANA, brn,ílcir<>,
11
Quarta: Acidente com forno '.11gás que queimou a
snlkiro: residente e domiciliado na Rua das Carmêlia, n • 55 Bairro Senhor
esposa e o presidente da Cas~fns Ricardo A.Yache,
Divl11"), na cidade de C,>xirri-MS, ponedor do RG nº. 001 756 855 SSP/
MS e inscrito no CPFnº. ()41) 926 101- 73,, rcscindt-lo 3fTligaxi.:.1mclltc a
foi fruto de serviço malfeito en\Jsua cozinha por um
pactirde 13 de fevereiro de 201ü. ,,)nfunn~·~,licilaç3v da c~)ntrata~J)l?r
profissional desqualificado. O "picareta" Cez o serviço
cflcic C'TlCam.inlu.JQ ;w Presidente da Cârrwa Munlclpcl de Co,im • MS,
fora dos padrões de segurança tornando inevitável o
con.su3"ld dispostono .art. 79, Inciso II. da Lei nª. 8.66<.i/~3.
acidente.
l_
PAR.ÁGRA.FO PRJ!\;ffilkO: Eln face da justificativa rar.t a rescisão contratual aprcs.c-m.;1da pela CONTRATADA.,. que alega o encerramento dás
Quinta: Secretário de Saúde do!Estado, Geraldo Re- • ativkfad~:i da empicsa, não tendo mui! w11<li\Õ1:-S e nem pessoas para <lar
,onlinuiJ.iJe
nos 5CIVÁ\O:i pactuados.
sende, montou ontem mais 1 O nó vos leitos de UTI no
\GRAFO SFGl,Nl)ü: V<.aifü.~;:u.l-li. ll ~-om·~ni~rn,'.ÍJ. pura 3. C.únlrdtunte
Hospital Regional de Campo Grande para atender • · P.\R.,
CÁMAl~-\l\:UNlCll~-~L DE COXIM, e a ~1-:xist.Znda de prejuízo js
casos de coronavírus. Os equ amentos chegaram
Jk"SOilS juridicaa d.1 t:ON'TR.A.TA.1'\'TE C da t.,Ot,.lRA.TADA, 0 presente
domingo e ontem mesmo já foràm montados. Outros , termo amigável operar-se-á na forma da lei, e ikjustifi..;.a na medida ,;m que
1 a UV'!oU Cünlfut:i<;Uo pura !ó\Jprir o referido obj~t[, ~mnporli. neves panH~, de
15 novos leitos estão a caminho.Í
l
sccvkos c~µcdaii:w.1.kni não pf,;vi.~to,; no pr.:seflt.cl·ontrat-.>, sem majcraç.!o
,1u.'.11 ou ünu;.- a_. \:ste ente público.
•.
Sexta: · Preso contaminado por ihoronavírus Wectou · wn1i-.
CL,\.'[SULA SEGU:t,."DA: _A rescisão amitá\:,:l do contrate ~m eyígn.1fe
policiais rodoviários federais, pbliciais civis, a deleserá reallzeda seril ôncs de qualquer natureza par.à qu;i,lquar das partes,
gacia de polícia civil em Miranda e os outros presos.
renunclanilo as pM1,t\l dircilv sobre o quul se fundou .i relação jurldica
A delegacia teve que ser desinfetada, e policiais fod<:, q1.1.e .sc pa;h.1\11.1 n.a.pmccs.S-O de 1kiwÇlv-DlSPENSA DE LTCITAÇÃO
Nº. ô1'1ül9.
ram postos em quarentena.
t{
·
.
PARAGRAFO ÚNICO: As.partes exoneram-se de qUd.lquer n:.d;im;tç-Sv
:(
i furun decorrente da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, admiSétima: Entrevista de .Mandetta no Fantástico donlstratlvas e crhnin.i.is.
mingo ateou mais lenha à urna fogueira política.
DAS DISPOSIÇÕES LF.GAJS
CI..-".USUl.A TERCEtRA: As partt& concordam que, a partir desta d.ilil
Generais resolveram pedir a câbeça do ministro da
não mais ha1.tj;Í, qual!{11~r obrí~a~UCI cntr~ elas e J.S~n1r..1r, não haver maii
Saúde e a sobrevivência do ministro no cargo está
1 _ qualquer ohris.1ç-5v d\! ordem flncncclra,
ímpossível.
.
'
E. por csrarcta ajUs!ru.lo:.:,· a\ .• inam o presente T,cmh";cm 03 (três) víar de
igual teor e. forma, nas presenças de duo. !; testemunhas.
1
Oitava: O tal Marcão do Povo, apresentador do "Pri- 1 Coxim 13 de fevereiro de 2020 ·•
meiro Impacto" no SBT, disse .no seu progrâma de 1 VL.<\.D!Mll'.D.\SIL\AFERREIRA
segunda-feira passada que #contaminados com coro- 1 PRESlflF.NTEDACAMARA
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navírus deveriam ser confinados num campo de concentração". Disse isso na emissora do judeu Sénor ·i
Abravanel+ o Silvio Santos - e1por isso ganhou um i
fenomenal "pê na bunda".
I
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/-~ Nona: "Aceito, at{aceit.o a Políeia/Mas quando muda
de letra/ E se transforma em milícla / Odeio essa mutreta / Pra combater o que alarma/ Só tenho mesmo
uma arma/ Que é a minha caneta". Cordel do compositor, músico e cordelista Moraes Moreira (72),
falecido ontem de infarto do miocárdio, criticando a
repressão policial contra quem sai às ruas durante os
chamados "toques de recolher".
'.
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Décima: O Twistter fechou ai?•porlas depois de 17 1
anos. O Grupo Enzo demitiu 34ifuncionários e dizem
que a Toyotta demltiu' 42 pessoas, Reflexos da crise
financeira que está a caminho êom esses fechamen- 1
tos do comércio.

j
Chicotada!
J
Ministro Dias Toffolli do STF decidiu que "governa-

dores e prefeitos somente podem impor restrição à
circulação de pessoas se houver específica recomendação técnica da Anvisa. A fábrica da AMBEV reabriu diante do respaldo jurídico. Eslá difícil saber
quem manda. Contra essa eonfusão fica a nossa "tripla" chicotada do dia.
'
·

ALE.XA'füRE DA SILVA SA!ffANAMEl
Ri! rr.:,,cn..:iu!i: Legal
TI STEMTTI-<lL\S:
N< 1ME: ROGÉRIO MARClO oovss PROF.!'óÇA
'l'N': 4•9562.951-!S
Cl
)MF.:
Gl.<\,',1 ~I.Í>J\CIO SCHOLZ
N<
Cl jF1•?; 8!J8.2St.401-20
T ~~•IODE l>OSSE

~

AO) UCLC Ji.t~ do ID~ de Abrll do anõ (k dois mil e vlmc, na sede da
Câmara Municipal deroxim, ,~i.,;Jv de 1,fato Grosso d,:., Sul, ,;,.;mpan•..;•a
WESLL.EY EVA!<GELISTA DE OLIVEIRA, portador do CPf n'
ô5(1,ZU7.751-42, nomeado alrin-!;.;< da Portaria nc ;)_12, de 13 de Abril de
202ô, r.trJ exercer a íunç:ío Jo .;.ui<> \"Ícl.Ívu .k VllHA-Pa<lr~o I e perante
o Prcaldcutc e o Prlmelrc S..:~rcilifo da Câmera Munil·i~~,ú de CoximMS, comprovou ter ><1ti<óft•ito aSÍ::\ig~nci<l!i contidas noArrigo 16 da Leí
({•mph:mt'nl:.,.r Munk:iral nç Ofi.6/2005 de 15 de Setcmbro'de 2005 e foí
empossado w referido cwgo, a partir J:O"dia 13 d-e Abril de 2020, de eccrdo
com c Art, lº .• ind5-01.II, N ,e Vil da. Lei C•)mpk·m~u11i! nº 174.'2019 de
01 de M •• r,;il de 201'/.
Para -rcgism:r lavrou-se o prc •• enteTermo d~ Pt1-S,S..:: que vai ih:..in,nl.:, J'<,:lü
Pre. ;iJeuh:! da Ciima1a !"1-f u11idpal de Coxlm, Prime iro Secretário da C.1nuu<i
Municipal d~ Coxim e o servidor empossado,
Setor de: Recurses Hurne.'1,,)5 da Câmara Municipal de Coclm, ~;!aJo de
Mete GmF,l' do Sul, em 13 de.Ahril de 2020.

WESLLEY E\A:,.;GEL1STA DE OLIVEIRA
Empo,1.:>1"1do

VL\IJ!MTR DA SiU:01. JTRRFlR ,\ EDMlR CANflIDO Pf:RF.IRA
Presidente C'MC

-Passeio l)\e!a-soi, -R$Ríli~i
, -Passeio/ complera - R$ SD,G-0
~ sm t i:tl\Ã(J me:a:st}J . . RS4o:oo
-SID e Hililx ! complelJ - .$ t--0.00
sõchal!IM!'.{01)99920-37

llll~SmliS•CBlm
(n{>L"nj 1, Ct<:W &.Sórt1:~J}

CÂMARA DECOXIM
PORTA!UA N' 030 DE 07 DE .~BR1L DE 2020
"D"ignor o Sr. ROGÉRIO MARC!>) GOMES PROENÇA, par.
Ji.:ompunl\u.ml!fltü e a -fi:.eaiíta.;.00 da c:•ü·.:.u,;ÃO da °Ptl;SU!Ç:ÍO de s.cn,i~i-OS,..do
Conuatc W 00?/2ú2Q~ e,di t'Ulnl$ pruvi<li.1nciv.,".
.
_. ;
O Prcsi<kntt da Càrn4TU Muniçip~l de Ccclm, Estado de Ma10 Gro:r,.:-0
do Sul. no u..~ de suas au-H,uiçõcs e de coníormidede com o Art. 30, item
VII, \1'1 letra.. ••g•• da Ri!.:.olução N; 004/1994 de 13 de Dezembro de I.994,
R~gim.cnl.J Jnh.·mv em vig1lr.
RESOLVE:
.
Art. !'-Fica Dc,igna<loo S,. ROG~RIO MARCIO GOMES PROENÇA.
matriçul11 1:11 para ACompanharrienlo e a fi~cnliz1.u;ílo da ~'.\l!t'UÇl'1 da
pttst11,;ík, de.serviços do Con1.ra10 N~ 00.3!2010. uriunJa do proccâc
Admini.\lrnti.,,ó n" 0in:2020. Dispensa de Liciw,ão,. Obj1:h.1 prcstuçJo de
scn·içoi.<kjàtJina,;;m:limpcz:i d: pJli<"> e terreno anexo. pequenos rtJW{'5 e
ma."1u1(nç&svirJ a Câmara Munícip.údeCm:irrrMS., vigência 161\):,/2010
A lói03i2ú2l-FA1l10ll1Sl'ú LIMA-MEL
A Cesig:ru1,_Zo cumpre o que dt'lcrmin. o artigo 67, Lei nº 8.6*-'93:
Art. 67. A .:,.c;..:u..;ãv do \'('ntralo J4-"Vaá se: açompilnhod;i t .fi~afü.aJJ por
um rcprescnsamc da Admini1Str~ç.?io t6~dalnwn1é designado, permitida
a c.ontralaçJo de rcrcelros para ~»isti~lo e ~uh~iJlá·lo de infvrm;N,'ÜÇ!
pertlncnrcs a. C»J. atribuiçl<>.
ir. On;prcs1.·utwtc daAdminisrraçâo anotará cm rcKiilrú próprio todas as
ocorrências rl}ladona.l.As com a execução 00 ~onuaw, dct1;:nninunJo o que
íorn;."t'c..'>)l.[uio à ri;o-ufarill!~c/d.D.s faltas ou Jt,.ffilol" observados.
§ 2°. As decisões e PW""iJi;n~itU que ullrupa=--.. arcm a c-0mpcta:nd~ do
represeutente déverãc ser:,olK:it<!®:; a seus s·uperiorei em tempo Mhil pdra
a aJt)~;iO das JTh:'Jida.:í ccuvenienres.

Art. 2' • REGISTRE-SE, PUBL1Ql!E·SE e CUMPRA-SE.
Gcbinete da Pr~i<lên~il.l da C~marn Muni1,;ipul de Co11.im--MS
em07 de:\b,itde2020.
"'
VLADIMIR D.'\. SILVA FERREIRA
PliliSfDENTE C.Â.MAR.\ MUNlCIPAL DE COXIM-MS
PORTAR!AN'Ol! DEOli flEABR1LDE2ú20
"Designar o Sr. ROGFRIO M,\RC!O GOMRS PROENÇA, para
::u;;'"•mpitnham"'1fü) e a fücaliz.u;Jc, d.i e::v.ecu-1s,lo da prcsla.çlio de s.ervíçu.s do
Cvn1r•• Lc, N~ 004/Jõ211; e & vuliu..·rro""idem:ias"',
Ó P~,;id-cnle" (ti dmard. Municipal de C(lxim1 Est!Wo de ~fotü Gros:oil!
W Sul, w uso de !Üíl!i atriboi~õ~s e de ;:.únfortnidad~ Nm o Al'1. 30. it..::m
Vil, da J.;tra "g~ da R.:~{;Jl.l)lo N., úú4il9')4 de lJ dcD.:c. ,1cmbro de 1.994,
Rcgimcnlfl Jmcmo em vigvr.
RESOLVE:
Art. I' 'fka D<>i~n,Jo o Sr. RO<.i~IUO Í.!.ARCIO GOMES PROENÇA,
matrk11la 7ft.·pa.rn i,orripanh11m~nl1.:1 e a fb:;;to1lita~~v da,i;: t\!ÇU\'.ki da
pr,Jow,lo d, 5;,:p,Í,;.\,i dó Contraio N= Oi)A!2.02ú, ori11nJo do Pru~·cuo
A<linini~1n1ti1,;o ne 004:'2.0 20, Di'i-pcn:.a de, LidtJçlo, ObjçtQ ii:NÍçO de
lnform~tica e Suporte· T«:11kc,!Jnt-tisl11,;3.c:'~1(,ntagem/Configur a,;ão!
M1.m itc.•111s:ão e Trdmuneoto,., vlg}ncia .08/õ4!2Q20 A 0?!:!04i2021 RENOVE INFORMATICA.
Ade:.:ignaçlo -cumpte o quo dd,mniua o artigo 67~ Lei _n"' 8-.666!93:
Art. 67.A e:'.\~_u,;iio do Nlllsulv <ltvc,ll si:r t,1,ctmtp.i1J1ilda e .fis.;uliU&Ja por
um r~pr~nl::ui.t\! da Adrninistr&).Ção C}-p«ialmcntc dtsiguad,.), pcnniliJa
à. c.:mtnuação de ter~·dn}li p-ara a1>11i~1i#lo e suMidié.Jo de iníomuiyõci
~.1immt~s a L=»a .atribúí~).
§ t •. O repre:.ci:,tantc dJ ;\Jminii-m,.,ao a1101cl tm registe(• pc'llprlo l,w.if.5 il5
ocorr?ncias rcli1cioo.;;1dd5 confa ei:ecuçÃú 00- conm1h). dctcnninamfo <) que
for n,..-ccA5.i.rio à n:g11lari,a.çilo das fallus ou dcfciios ohi..::ryaJo~.
§ 2°. As de1:i~~s e pm,.·id~n~i.a.i que uhrapa~~arom a i;om~lfnçi;i do
rep1cient,mle-denr:W s-tr ~Jicit.1d:is a ~Wi superiores Mi tompo háN1 para
;i. mloç.ão d.u rw<lktJ.5 1:onv""nientl!S,
An. 2' • REGISTRE-SE, PUBLlQUE·SE e CUMPRA-SI!.
G.ibinçie da Prési~o..·.iõ. d.;. Câmara Muni~i.p-W. de Co,.im#MS

cm 08 d~ ,.\lml de 2U20.
VL.<\.DIM!R DA SILVA FERREIRA
PRESlflE!<TF. CÂMAM.MUNICIPAL DE COXIM-MS
POlffARIAN' 032 DE 13 DE ABRIL DE 2020
••Nomeãç-~<' dú.;crvi.Jol WESLLEY EVANVELISTADE OLlVlitRAc dã
outras pro" idêni.·ias"
O Pn:.sidcntc: da Cinwa Muni,ip.il de Có~im. Es1udo de Mütü C,n,,-"V
do Sul, no u..~ de )Ull:i. atribui'ri'iei e de .confonni&Je i:-orn o Art. 30, ilem
yn. da k.tra '1g" cb R.:-:,;olu.;3v N., 004/1994 de 13 de Dcz.:-mhr,J dõ 1.994,
Régimcnt:, fot-emü cin vig,1f.
RESOLVE:
Art.1° ~ N,im~n.r o Sr. WESLLEY EVANGELISTA DE OLIVEIRA.
brasileiru, f(>itadvrd-l RO n" 18,.,ijjfH SEJUSP/MS, CPF nc 050.207.751~
42, residente e Jómiciiiudó nesta e.idade de Cuxim-MS, no cargo cfc:1iv,>
de Vl(+IA::.. PADRÃO J. do quu.dro pem'ui.nGnle de pro\.;ffif.'ntv tf,:rivll da
Clmi1r.a Muni'-irul de CoÃim~MS. de ü.Cúrdo cvm_ 3 Lei Con1r1emcnl3i nº
174/2019. nne;,;:ll TI .• (-vm,i~k,..ikiu sru:- eidloi a parUrdü dia. 13 de Abril
de 2(120.
ArL2' • REGISntE-SF, PUHL1Ql'E-SE e CUMPRA-SE.
G-..1bín,tt da Pre.,i.Jci...,ia da Cámar.i. ~1unicipu1 de Có~Ím-MS
.;m 13 Jc Abril~ 2010.
VLADIMTR DA SILVAFF.l!REIR.\
PRF.SmEN'TE CÂMARA MUNIClPALDE COXIM-MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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ÁRIES • DE 21/3 A 20/4
Se depender da Lua, que estará em sintonia
com vários astros, seus caminhos vão se abrír
• e o progresso estará mais perto do seu signo,
Com mil ideias na cabeça,

A Globo_ anunciou, na
notte da última segundafeira,que _ o "Big Brother
Brasil" __ 20 ganhará rnals
quatro dias. A final do realily foi adiada do dia 23
para o dia 27 de abríl, Logo
após a divulgação da notícia, os internautas lotaram as redes sociais com
mernes e comentários
comemorando o prolongamento da atração.
Os fãs do programa também se divertiram muito
com o fato de que, segundo
Boninho, os participantes
não serão-avisados sobre a
nova data de encerramento. Muitos cogitaram que
os brolhers irão pensar'
que foram" esquecidos pela
produção por <ceusav da
pandemia de coronavírus.

TOURO• DE 2!/4A20/5
Possibilidade de ser vísto(a)
referência
em seu trabalho, e talvez até subir um degrau
na carreira. Sua eJlciêncla será notada. Se permita gastar com algo que deseja há tempos.

como

GÊMEOS • DE 21/5 A 2Ô/6
Agora veeê pode ver com clareza os ajustes que
prsdsaín ser feiw; em seu trabalho, para entregar
um produto perfeito. Vênus traz seu ÍO<;'O para cuidar da beleza, podendo ousar nos Jooks.

CÂNCER • DE 21/6 A 21/7
Por mais razão que tenha, evite entrar em
conâlto com seus superiores no trabalho, A
Lua traz a posslbllldade de harmonlzar seus
conflitos internes.

LEÁO • DE 22/7 A 22/8
Para quem trabalha com equlpes ou em projetos sociais, os astros abrem a possibilidade de Ie, char acordos e patrocínios. Poderá sentir atração
por alguém inteligente.
·

VIRGEM • DE 23/8 A 22/9
,
Sua imagem profissional está com boa vislbilldade, Use essa popularidade a sen favor apresentando projetos ou inserindo novidades no trabalho. Sua vísãoestratégíeaao lidar com problemas
poderá atrair o Interesse de um(a) paquera.
LIBRA'~ DE 23/9 A 22/10
Os astros fazem um convite para que voeê
busque tanto a realiuição flnaneelra quanto o
prazer em seu trabalho. Na vida pessoal afetiva, procure encontrar seu lugar no mundo,
ESCORPIÃO • DE 23/10 A 21/11
Toda sua competência em enxergar o que os
outros não veem poderá ser colocada à serviço
do gerenciamento de crises e da orientação profissional a quem estiver perdido.

SAGITÁRIO • DE 22/11 A 21/12

Dia favorável para quem trabalha na área de
diversão cultural, com adolescentes ou artlgos
de grife. Se alguém pedir informações a você,
ou puxar conversa, preste atenção.

CAPRICÓRNIO • DE 22/12 A 20/1
Execute seu trabalho da melhor forma posslvel, com atenção aos detalhes. Os astros pedem recolhimento e introspecção. Tulvez seja
solicítado(a) a opinar em assuntos familiares.
AQUÁRIO • DE 21/1 A 19/2
Júpiter, chamado de grande benéfico, atua
como anjQ da guarda prulegendCKJ(a.\ de intrigas
no ambiente de trabalho. Execute suas funções e
fique longe das rodínhas de fofuca. ·
PEIXES • DE 20/2 A 20/3
A Lua sinaliza tuna vulnerabilidade emocional
e isso pode afetar seu desempeoho profissional.
Mante.nha as emoções sob controle e, se necessário, busque dicas com amigw. ·

d(3
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Resumo das Novelas.e
MALHAÇÃO
VIVAADIFERENÇA

GLOB018H
Pe<Jro anuncia ao povo que sofreu
umntentado,eJoaqui111sesurpreende ao saber que ele é o Príncipe
Regente.Joaquimm-.laaPl,<lro'
que é o marínhelro que salvou a
vida de Leopoldina. Chalaçarasgn a carta que Domiüla escreve
para Pedro, Pedro entra com
Joaquim no palácio por uma passagem secreta, Anna e Joaquim
se reencontram. Joaquim revela
que veio fular com Leopoldína, e
Anna lhe cobra expll<ações. Wolfgru1g afirma a Diara que com-

!!Opru-a ek,giarKcyla

prará fdolina e l\-!lltiao .•••.•.•.•••..•. parac4enallastille.

um

f

Ant4noc .........................•

em até R.$233 mil por direitos t!,.-abalhistps
A cantora Joelma
está sendo processada por dez de seus
ex-funcionãríos que
entraram na Justí-'
ça do Trabalho para
pedirem seus direitos. Os profissionais,

,:.OEt.0

lllli.1 PtrMre\umn • Ctrl>1, 'l\ll

F'k>ri•-val ofende ·JMata,. At1hur
afinnaaCamlinaquet'i'Cf>lheráo
júri do eoecurso a seu ]lido, para
evitar fraudes. Elita se livra ~o
cartã-0 de visitas de Arfhll!'. Cns-sandra dc.,cobt-e que a ExCillibiir
tem interesse em Elita, e ehantageía Adcl<c JOfllllas procura Rosãngcla e convence a mãe de que
trabalha hnnerlamenle , mesmo
morando na rua. Fabinho <liz a ,Jonatas que, caso consiga aprovar o
projeto de dt>spoltrição do r!o Tamanduã, arrumará
emprego

FINAFSl'AMPA
• <EDIÇÃO ESPECIAL)
"GLOB021H
Te~~ Cristina ofende Ant<>nor, que vai atrás de Patrícia.
Wallace é retirado do· odóg""º
em uma.maca, Antenor é ex'pulso da festa Ten,za Cti•Una
pega o endereço de Gti;;e!da
com Crõ. Baltazar confessa a
Tereza Cristina que não gosta de GJiselda. 'wallaee mente para o mêdleo sobre o seu
desmaio. :Marcela beija Paulo.
Rafael procura Amália Palrfela confessa a Vanessa e Ellen
que ainda é apaixonada por

Joelma é processada por ex-funcíonérios

JOÃODOGELO
11./lll.'!\,Mif!,r,ulm,w

TOTALMENTE
DEMAIS <EDIÇÃO
ESPECIAL) GLOBO 20H

GLOB017H
Talo e Keyla rrentem para
K2. Felipe e MB convencem
Clara a ir à festa. Marta e
Lulsveeml\lalueEdgarno
restaurante. Tina faz uma
homenagem para &->i•,
com a ajuda de Andersen.
Ellen se_ recusa a dançar
com Flo,-Felípe toca a mão
de Liea, sem que Clara
vey,. Ellen e Jota copiam
os contatos dos convidado,;
da festa. K1 e Juea dançam
juntos. Tolo faz um d!SCUI'

IIÃ21111i1Uf111Climl
111.Rll:QtlUIJII!

,329U675Z FAX 3%111:3359,

NOVOMUNDO
(EDIÇÃO ESPECIAL)

&.

PEIXE';.

entre eles músicos, técnicos, auxiliares, seguranças, entre outros,
entraram com a ação
contra a artista após terem sido demitidos sem
justa causa em 2017.
Segundo informações
da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia',
os trabalhadores alegam
na Justiça que não receberamos valores que teriam direito após terem
realizado a contabilidade dos ganhos.'
' ~ , recusaram a falar do asAlguns destes funcio- O s va l ores d as, causas
nários .optaram por fi- variam entre R$ 25 mil
sunto sob a alegação de
zer acordo com Joel!na, R$233mil.
~ terem sido ameaçados
mas a cantora acabou
Ainda segundo a colu- de processo caso falasdescumprindo os tratos. nista, os profísslonais
sem com a lmpn;,nsa.

e
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EMCOXIM
APREENSÃO

Polícia milfl;~ ! Polícia c~.api:eende
armas e mân1çoes em Alc1nopol1s
A Polícia Militar juntamlhwe com a Polícia Civ(l de Alcinópolis na tarde de segunda-feira (13),
aprl!endeu duas armas defogo e diversas mu.1:ições.
lidais foram até o local
Rua Lino Donúngues
de Oliveira e encontraram' um jovem que
autorizou a entrada na
residência .. Ao . realizarem revista minuciosa
foi encontrado uma espingarda câlíbre 22 cóm
a numeração raspada e
75 munições intactas e
urna pistola calibre 6,35
C.'Om cinco munições.calibre 44 com vestígio de
deflagração. A testeníunha confessou ser do
seu tio de 35 anos.
na residência do homem
As armas e munições
de 35 anos preso no dia foram apreendidas e ende anterior por dirigir emcaminhadas para a debríagado havia armas
legácla para as demais
de fogo.
providências.

Bombeiros suspendem buscas por
homem desaparecido no rio Taquari,
vítima saiu contvida da água
Um homem que 1100 teve a identidade divulgada
e.st6. vivo após ter pulado da paasarela da ponte
velha no rio Tuquari

POSSE ILEGAL DURMA DE FOGO

Polícia MiliW prende jovem por posse ilegal de
arma de fogo:~m Barreira Sanitária em Sonora
Policiais Militares da
Barreira Sanitária em'
Sonora-MS na noite-do
dia (10i04), prenderam
jovem "de 21' anos
posse ilegal de arma de
fogo.
A Equipe de. Serviço
realizava barreira Sanitária no posto fiscal
quando rtl-alizaram uma
· abordagem em um veículo sem placa. Os militares sollcitarám ao
condutor os documentos de porte obrígatõrío
CNH ,(Carteira Nacional de Habilitação) e
CRLV (Certificado de
Registro e Licencias
mente Veícular) e ele

U,

falou não possuir.
Os policiais so]icitou
qJe ele descesse e realizaram uma revista
nó interior do. carro e
loêalizararíi um Revólver calibre 38 com duas

muniçoes deflagradas.
Ele confessou que comprou a arma no Estado
do Rio Grande dó Sul e
utilizava para caça, pois
morava na fazenda
Diante dos fatos foi

Serviços elétricos

~ . emgeral

9935-4356

çt.:::n;.~
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J

:w

da Aldeia, no bairro Piracema, em seguida, saiu da
água e foi para casa,
Os Bombeiros procuraram, Inclusive teve uma
testemunha que informou
ter visto um corpo boíando no rio, ruasos militares
náo encontrarain nenhum
sinal, ficaram sabendo apenas que o rapaz que havia.
pulado da ponte eslava
bem é em casa, por esse
motivo decidiram suspender as buscas. (Cwm Agon,)

................................................................................

COMBATI AO CONTRABANDO

Polícia Militar 'Rodoviária
causa prejuízo de mais de
R$ 1 mi a contrabandistas

um

lWtlPt.H,E tisÂ IDEIA
, en. !\:a.,\.-. ?;.,.;4 :. W,,r;t;.1

Um homem que não teve
a Identidade divulgada está
vivo após ter pulado da
pu,;sare!a da ponte velha
no rio Taquarí, na noite da
última sexta-feira (10), em
Coxim.
A vítima informou ao
Corpo de Bombeiros que
após pular. na água não
se lembra de mais nada,
acordou por volta de 04
horas da manhã de sábado (11} próximo a um
barranco no rio na região

~!

-

l,Aua,,»orí.t·ó'.i'=llPM>.

,,:

equipe encontrou próximo
dali o veículo abandonado
com a chave·na ignição. Tui
constatado que o veículo estava carregado com agrotóxi-'
cos e em seu interior possuía
umradlocormmieador!ig;,do.
Imediatamente a equipe retomou ao restaurante paraabordar o condutor da H'ilux,'
onde o mesmo almoçava. Tui
solicitado para que abrisse o
veiculo,' onde foi constatado
que ele também possuía um
radio comunicador sintonizado na mesma.frequência e
posterionnente acabou confessando que fazia o serviço
de batedor para a carga de
agrot,wco,,.
A apreensão dos agrotóxicos mais · os veículos utiliza.
dos no crime, foram avaliados
em um milhão e vinte e cinco
mílreals,
. Diante dos ratos, o autor foi
preso, sendo · encaminhado
juntamente com os agrotóxicos e os velculos para a PoiÇ
eia Federal de Dourados._,,

•

'

~.;/,"~

..

DAS 5 ÀS 7. DAMANHÃ
>
Músicas, lnformações-e.,entretenimento .
VAL~ FM-102,9

dado voz de prisão .ao
autor e o encaminhou
para a Delegacia de Polícia juntamente com a
arma para as . demais
providências.

Durante a Operação Hérus, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde "de
segunda-leira (13}, em Dourados, 548 quilos de agrotóxicos
e mais 300 litros do produto,
além de prender um homem
de 38 anos realizando o serviço de "batedor" .•
Deoc'Qfdocvm infiwrrwções
da PM, a apreensA0 ocorreu
quando . a equipe da Policia
Militar Rodoviária deslôcava
pela Blt-163 e ao eh~ na
rotatória com a BR-463, uma
carrúnhonete TQyo!a,Hilux,
C01n placas dê Dourados, ao
visualizar a vialúra, adentrou
em um estacionamento de
um reslauranle prõxímo, logo ·
em seguida Ull18 caminhonete Fon:l/F-1000, com placas de
Guia Lopes da Laguna, VÍJ.'OU
bruscamente na mesma rotetória e entrou na área urbana
de Dour.id<..;.
A equipe da PMR suspeítou dos comportamentos e
diligenciou na região para
localizar o veículo F'-1000. A·

c~x1~:Ms:., .

-~ Ádvocacia
RafaclGarcía deLemos
c>ivJI, Crimi~ill ·e sirevfdencíária
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***Coxim precisa ficar atento. Ontem aconteceu a primeira morte em 20'20 por dengue em Coxim. A mulher que faleceu estava internada em Campo Grande
e morava no bairro Flávio Garcia. 'Todos preocupados'
com o coronavírus e estão descuidando mosquito da •
dengue.

-9(67) 3291 -3111
Rlli ~!!li llqlll!let lia. CoximNS
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•••o grupo de pagode Sorriso Maroto anunciou no domingo (12) que irá realizar uma "live" no dia 25 de abril,
um sábado. A apresentação do grupo será transmitida
no canal deles no 'You'fube, e ocorrerá às 15h. "É live
que vocês querem, né? Então, anota aí: 25 dê abril, às
15h, esperamos vocês no Youtubel Só pra quem ama
as antigas, helnl", disse o grupo no 1\vitter. O anúncio
ocorre em melo a uma série de "lives" que vêm sendo realizadas por cantores brasileiros, em especial de
sertanejo e pagode. Marília Mendonça, Péricles, Jorge
e Mateus e Bruno e Marrone são alguns dos nomes
que aderiram às apresentações ao vivo.
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Saúde ~erta população p~ra não esquecer
do c0mbate ao mosquito da dengue
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A Secretaria Municipal da Saúde Pública de Coxim, por meio da Vigilância Epidemiológica e Centro de Controle de Vetores,
alerta a população l.'Oxinense que não "abaixe a guarda" no combate aos focos de mosquito da dengue. PÁG 04

Travestis agridem .

i
1

homens a socos e

1

marteladas após

1 População jovem está desrespeitando a
1 quarentena em Rio Verde, diz Prefeito. PAGo4'
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•CONCURSO
a NOTIC.IAS DA REGIÃO
aPOLíTICA à POLICIA
a NOTICIAS DOS FAMOSOS

11'· 67 3291-3668

67 99983-4015

Anuncie aqui. Quem não anuncia se esconde!ff

POÚCUiU

PM prende homem por
desobediência e direção perigosa
em Coxim. PÁG o7
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:: MANOEL AFONSO::
AMP:{AVISÃO
NAS UR."..rAS: Quem gl-lnharh Quem perderá com essa pandemia
princlp.almt·nt.e_ nascidades maiores do J1S? O lenta não pode ser

~ base_-prln<:-ip;,i do dlscursc de ~iindiJato que precisa exibir biografia 6t"mpl.:ú; luz pn)pria''e projet(}, de gr1L\o que vú alfm de
confunde- projdos para wvar do ab!.mo que nlo vemos"
frases de e.fdtü <los marquetelros. Se eld,;ão nífo é Olimpfadà (vale
Continuando a ressoar a refluão da Sexta-feira da Paixão no Vaticano.
s6 competir! ) e nem plquenique , o candidato há que estar pr-pas,gulmo, cem a segunda Indicação do Pr,i Ranl,n,, ,obre os efehes
rado, AJijs, as ro~t:agens nasredes socíais antecipam; tem candiPara facilitar a vida
da pandemía do Covid-19 sobre nossa humanidade. Depois da falar do
~. dato nacepltal, por_ e.xempl{ que sairá menor do que na entrada.
"delírio de nossa onlpotêncía" ele aponta uma ltgUJ>da realldadei 'Bndas pessoas que, cada
quanto pintava o, afrescos da catedral de São Paulo em Londres, o pintor
vez mais, precisam ficar
BIOGRAFIA: Não valê serncenteédo relevante, 5-0 de"'refert"ncía~
James 'Ibcmhtll, a um certo ponto. foi tomado por tanto entu,tasmo'· em casa e continuai- a
evasivas que nâo ,orwe-nçani. O eleüor há de fazer a comraraçi\o
por um afmco
que, afutando-se para vê-lo melhor, não percebla resolver questões do dia
entre
os atributos do candiJ~to com os.desafios que o esperam à
q\le quase despencava no vão do andaime. Umasslstente, horroriuclo,
a dia, os Correios lanfrente desta ou daquela prcf/itura. ~ bem asslm- quant; menor a
entendeu que um grito de chamada· teria apmu acelerado o desastre.
comunldade, maior é o nível de conheclrncnto bio.c.táftêo do canSem pensar duas vezc.~1 molhou um pincel na tinte e ô arremessou contra çam, ontem, três novas
didato. Qualidades 'e defehos afloram, dehatid,;I-até em salões
o afreKn. O mestre, pasme, deu um paS-50 adiante. A sua obra C$tava soluções de comunicacomprorrit"tida. mas ele estava salvo~
ção digital: a Entrega
de beleza. Já emcldades miÍiores o Càt1dí<l.3to·p,1s:,,1 por snbatinas, Inclusive nas entidades \-i.fif,s .:>egmint{h da Cflmi\Í1idacle.
Assim De-W às vezes faz conosco: confunde os
projeDigital, o AR Eletrônico
tos- e a nossa tranquilidade, para nos salvar do abismo que não vemos. e o e-Carta Fácil O IanMa, cuidado para não nnS enganarmos. Nio fol Deus que arremessou , çamento será, feito" em ',,os dados passam a ser
PROJETO: E5~Í.í ligado ao c<1!hprornisso, compromeumento, caml-,
o pincel contra o afresco de nossa orgulhosa dvillzação tecnológica.
transmissão ao vivo, via gravados'ern uma plata- nhondo pró.,imo a lógko e >.lnd; respaldado às vezes na d<hfill. __
Deus é nosso aliado, não do vírus! "Eu tenhe um deslgnio de paz, n!o
YouTube, às 15h.
Ionna digital certificada. Prolete não acena com milagres ou d~di,·as que agradem o cleíde sofrimento~ ele mesmo no, díz na Bfhlfa (Tr 29,11). Se esses Jlag<los
Com a .Entrega Digl- Consequentemente, a ;1 to~do_mcari,:ntc ou 'inter~!'-~tir_o! Já no projel<\ o resultado de <l11i~
fossem cutlgos de Deus. não mia explicado por que ele, caem Igualmals dois sempre será qu;1;trl1. A promessa por sua vez, é muito
tal, empresas, bancos
solução · também reduz mals genérica, superficlel, nlístka e acima de tudo generosa no
mente nos bons e nós maus, e P()i que geralni~nte são os·pobrfi_ que
operacionais, aceno de beneffctos. Nela, ffe~tk.tm_t:nte não M limi!t•:;, Tudo é
têm as maiores consequêndu. EI~ seriam mais pecadores que Õi.ttro,~ instituições públicas ~ custos
A situação que hõra enfrentamos nosfaa viver na pele a
privadas que precisam gastos com armazena- posslvel e para todos, Basta crer ou sonhar.'
exp•ri!ncla de )6. Devemos aprofundar duas qu«tõe, fundamental, da
enviar ., boletos, contas, mento _e recuperação de
te: como Deus atua na hist6ria humana, qua1 o ,entido do sofrimento,
extratos, faturas.. notifl- dados.
l·DA ASSE11,!BLE~-'c Depl,1do António VJZ (Rerubliô1nn,\,
Deus n!o está manipulando a vida humana fazendo de nós
cações (e que já façam
Já a proposta do e- Presidente da Comlssâc ES!n'Ju'l.! da Saúd(': atento as ações anttmarionetes, Fomos criados livres e Deus nos crtou essim, livres. para
isso fisicamente pelos "' Carta Fácil
tornar. coronavlrus, destinou R$9oó' mil a unidades bdskas de saúde e
quê pudéssemos acolher seu amor por nó; e partklpar de sua vida. :Wa
mi idade destrói ideias superficial., tantas vezespresentes no imaginário Correios) poderão, a ainda mais prático o hospltah de 18 cidades. Depúrado Marçal Filho (PSDB): Voltou à
partir de agora, também envio de cartas comei- cobrar do avenço da dengue~. enalteceu a deéi,;;o da Justiça Fededa, pessoas. Deús onipotente, ou seja. tem o poder para faur todss as
coisas, respelta no55a J!berdade Individual Assim, não ellamos obrigadisponibilizar a seus ciais para pequenas ral do D!,trito Federal que a11iorlzou o me do Fundo Partidário no
combate ao coronevirus. De.P·i11atfo Jôlê C. Barbosa (DF.\1} Votou
dos a serví-lo nem condenado, a ser silvo,, maa convidados a aminhar
clientes esses comuní- é médias empresas pela
destinação de emtnda::'junto aõ Fundá Estadual da Sà(,de;
com Ele e viver com E1e.
cados no formato 'digi- de todo o país. Pelo enefteceu o resgate dos dir1?i1(>:; do Ofidal Mú~k:u da P\•lrda 1'.-11Duas teologtas superficiais multo presentes ho)e caem por
tal, de graça. Por meio mesmo custo de' uma Iitar e. cobrou 'Plano Bº em Dimrn<los no combate ao coronavlrus,
terra a teologia da retrlbulçio e a teologia da prosperidade. Explico de
da nova funcionalidade e-Carta, a postagem é
rorm.a multo rintétka o que dlz,m mas puudo teologlu.
"Minhas Mensageru;", realizada pela internet 2-DA ASSEMRI.EIA: Depu!Jdo Neno Rnzuk (PTBJ° Pediu a saTeologia da retribulfio: é a crença de que todas as ações
humanas recebem urtla .. resposta proporcional de Deus, podendo no aplicativo dos Cor- e Impressa nos cen- nitari-z:ação dos locais Ieehedos de acesse coletivo ou privados.
tros de digitalização dimalilados ou não, centre -Ô, cornnavirus. V.;llou a fevor do proser direcionada ao Individuo e/ou a coletividade. Por exemple, se o • reios, o usuário poderá
Individuo pecar, ele receberá em vida e/ou na sua descendêncía uma
acessar, de forma fácil e impressão dos Cor- jeto destinando emendas p-.i;lamentarea-~ para· o_ Pundo E.~taJu::il
punição respectiva aos seu, pecados. De outro modo, ,. o individuo
rápida e segura, o espe: reios, Além de reduzir o de Saúde. Deputado Lldfo I,fapts (Patriotas) pr~idiu a prim~ira .•
:fittr o' bem a Deus ~ aos··outro, homtns, a rt-eorriptn&a ou a benção
lho digital do que recebe prazo de distribuição, o reuniio 'on~Jine' da Comis~.fio de Ju'stiçtt1 dh,tribuindn ;1 pro~
divina virá sobre sí, seus farnllleres e sues posses, Trata-se, pois. de uma
fisicamente na caixa de serviço traz a vantagem jtto.s e envi.indo lFdele's alpJ,mório. Vol<"'U pela destin.1ç1io de
concepção tndldona! segundo a qual o mal, a pobreza, a doença e o
emendà!i parlamc!nhucs para::re(orçar o FunJo .E~tadUal de Saúcorreio da sua casa.
de poder ser postado 24 de.
sofrimento do respostas ao pecado e que as gnç.is, as, riquezas, a núde
Deputado Contar (PSL);P,diu tran,par~nda nas aç~, ofiOutra .novldadé para horas por dia. Também ciais. ,ontra o cofllnavlru~·; d~nundou a questão da higieni,.a~ão
e a felicidade, por sua vez, são consequlncia, de uma vivlnda Justa.
melhorar a experiência podem ser somados a dos p,;:.,tos de saúde; rdalor CPI da Enugisa jm:tifka a p;1;u;~
Teologia da prosperidade: "A teologia da prospertdade';
P"' Óutro ado, canoniza uma concepção neollbenl e merltocr!tl- do cliente é o Aviso de ele serviços àdlclonaís, <los-trabalho~ para cvit<\r rb~v~ de tr;1n:i,,111iS)ão do corunavirus.
ea &egundo a qual a riqueza seria o ,inal do uma bênção divina que Recebimento (AR) Elecomo
Rastreamento,
recompenea a fé do sujeito com bem-estar, sucesso econômico e soclel,
trônico.Comele,épossf- Aviso de .Recebimento 3-DA ASSEMP.LEL\: Deput?,do Gerwn, Claro (PI'): Dmnrnlsaúde e prosperidade, A pobreza. a doençs, a mlsérla, a Infelicidade
vel consultar na página Eletrônico e Mão Pró- to n:ts açôe5 do Go\iern,i. Ne~t.t semana fez a inlerlPCtJ\â.O p,1r-J.
são, pelo contrário, nprmões do Julzo e da maldlçio dMnos, para os
ap"nwação do proj~to que rt"f1rça o Fundo E.,;t.1duAf de SaúJt ,nm
de rastreamento no site pria.
quais é necessãria a conversão e o düdpulado em relação àqúdts que
dos Correios a foto da
Os novos serviços es- ajuda das em~nda5 par)amtnt1?re\ Deputad,) Evander Vendrami~l
,ão exaltados por Deus com riqueza. Portanto, não devemo, nos engajar
etiqueta que confirma o tarão disponíveis no site (PP): Pediu 20 respirndorts .med.nkos p,ua Corumbá: .De5tinnu
na mudança socíel, na redenção das desses mlsenlvt!s, na libertação da
recebimento do objeto, (www.correios.com.br) R}84.S mil contra o ·coronav.G us; Rc-q,;<"UU b!f'neflcios 30 pt-s-S<1al
opressão econõrnlce, mu no, dedicar a seguír os proregldos por Deus.
::i-ftúd~ relatou projc-((l revr~ani:,,.ando o qundro dos mú~kn!> da
em busca de ganhos'pe:M onls, na prevalência do individualismo sobre
Imediatamente após a e no aplicativo dos Cor- da
PM; pediu a ANEEL a ~u:SpeI\:,;ão da b.andeir.i'ta:rif&rla. Deputado
o bem comum" (Gianfranco Ravasl, prefeito do Pontlílclo Constlho
entrega. O serviço elí- reios, para celulares An- Lu<11s de Lima (Sol!daried,Jé): Atento as •iôts do Governo para
para a Cultura),
•
mina a necessidade da droid e, em breve, para amcni1.a.t os efe-ito;; fisG1is junto ao n1ntrihuint~ devido ao (tln.inaVencido, o, limite, da, ideia. parciais das teologias dan-ttilista física, uma vez que iOS. <Assessoria)
vírm:: VúloU pefa itidU~iiO do :;;
.diflhciro da!: ('ffü'fh.fa5 parlf1men(;iri,;•5
bulção e da prosperidade, podemos entender melhor como Deus atua
. ''
·································-············.,············- ao Fundc, R«aduaf, de Snú<le.i.,
em nossa história. Depois olhando as Sagradas Escrituras, de forma
mal, profunda, podemos entender; especialmente, pela cruz de Cristo o
~
.1'
~
CÂMARA DE COXIM
SAGA:Palavrn wta para defi_n ir o vida de-Manoel da Co;ta Lima,
sentido do sofrimento hum.ano. Deus não enviou seu mundo para sofrer
cujo
_
n
ome
bàti7.
.
a
uma
a.veriidà'
na
,~pilaipor
onJe
ã. mainrla que
e morrer, mu para salvar nossa huma.ntdade. o fato é que a morte não
PVBLIC'AÇÀODOEXTIU,T0002"TER.'.!OADITIYOAOC01''TRAJO
N" 004/2(HR.
n~Ja tran!líta ou não -de~conhe.:e se~_f;llof. fantti.'>tkfl:1tpr,;ximo!I
pode stlendar a Cristo. Deus o tnsusdtou r aulm o s:ofrtmento da cruz
PARTES: CÂ~L~RA MUNICIPAL DE COX!M-MS E !NTECO
aos rnntos de ficção que motiVirn1n ~,ç_<,; homeanagerYCUs~l in,lusi\·e
ganha wn !lgnlficado. Nós também somos ,hamado.s a refletir sobr,e o
TECNOLOG!AINFOR!,t>Í.TICA'coxtM LTDA.
os dado, do texto de Lfgia Ca,;i,ode Olivelr.tLlrna, sua filh., formase-nUdo do sofrimento em noua exlstêncla, se-m pr~ aberto, a graçi de
OBJETO:
PRORROGAÇÃO
DO
PF-'\20
DE
v1G1'NCL'\.
Deus que quer no1 resg.atar, nos ressuscitar;
:> da em Hi~lória'Geofrafia nÔ Rio de JanC"irc, ('m 1945 e que lt'cionou
DOTAÇAO ORÇAMEN'TARIA:
'
Devemos entender que a fé não é uma f6rmula m.fgka Deus
na ao_ti,sa'Fu,mat; ful«ida em?ºº~ ante-:; do l_~~mtnto d~ bio'gr-á-_
01.10.J -C'•.\s\iARA.MUNTCfPAL DE COXIM
nos l!vrari de tudo que não e,tamo., disposto, a enfm,tai; que Deus
fica em 2.0 11 no Museu de~~ ContemporânCa. C<'ube ,r.su.a filha
01.JOl - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
não n,goda sua graça por atos piedoso, e ou espetáculo., devoclonals. OLOJJ.MOl-2.002 - COORD; MANUT. DAS ATIVIDADES 'Eliane C. de Oliveira Lima lápid•r o trabalho que sua mãe deixora.
Devemos aumentar a con,dênda da lnterdepend~nda de toda a crlaLEGISLATIVAS
ção, da Cua Comum, que tudo que fazemo, afola a todos, positiva ou
3.3.9039 • OUTROS-SERVIÇOS DE TEP.CE!ROS - PESSOA
!NQVIETVDE: a marca registrada de M,uwd Co,to Lima em
JlfRIDICA
negat!vamente, Que nossos ,ofrimenlo• não ,ão um castigo de Deus,
seus 88 anos de vida. Nascido
'Baus' (1~66) pertencente na
VAlOR.: RS 107.doO,OO.
'
A páscoa da humanidade deve n<'f ajudar a ter uma relação
<po.:a a Paranalba, Sua mãe }pOt'tisa) da Família wl e seu pai
LOCAL/DATA;
O)XfM-MS,
1J
DE
AnR!LDE
2020.
mais profunda e madura com Deus. DeYef110i wumlr nosJ llberdede
paulista wni.trutúr de c~trãd'a!. de5c~ndente do goi,'ernaJor de
ASSINAM: VEREADOR, VLADIMIR 1)ASILVAFF.RRE1RAERURFJ-1S
como um dom dado por Deus, devemos decidir entre sua propo<ta
Mato Grosso José da CMta Üma. Ainda mo,;o wio parn a recAcio SCH!O.
~ iéllct ou pelas nonas ambições pessoets, entre: o projeto do Reino
gião do, Córrego 801.i~ dfflic(l,u~se-- a forruai;.ão de faundas e
de Deus ou pela ,oberania da "rainha econcmla e o deusmercado"
apÓ5 rnntntlr núpda.s pJ!>:rnU~a re~idir nu região do Anhan·duii.iri_ho e lontr.a, Na é~a a fligaçãO, comercia] era só com 1',fi.
Pe, Fabfo Antunes do Na.sdmento
oas'Gerd.i;, púâ onde os fa,)1'dt>Tros _Ievav-tUn gado ra_ra vendc-r.
DJ0<"'e de Coxim-MS
•.:.;i.-GU· ~!,¾;lo OE Fifr:~ 5fia.tclA~A,'.S";, IDY\ÇC! tt' niffimJ:TQ ( ~1?Crt'E
RúJamanm; a ckmofa de 4'.'.a 6 ~eses, na_ ,'lagcm. emagn:da o
Tfo,m1.'i$1',..:. t.Ç.'.otVOi1AGH•l/l:I~:fi",..W)!>/1,(l,,!M{'f;t.J E Tiffi!,MUfüi, !lY.S !"u',V,
gado
e dimjn~fa os lucros. Ó,dcsejo era v(nd1tr Wl São Paulo.
COIJM
..,; ;-.,;.:.~ U7M [l l W°i ;( .Ai"k1i..'4ft Il!r'mtW.l U t..st,;,.,;i.n * n'Z!~ :{El:fa~!!i't·Jã:(J
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DIARIO DO ESTADS
PRIMEIRO E ÚNICO DL~P.to DA REGIÃ.O NORTE

EMPRESA JORNALÍSTICA NOCI\O LTOA
CNPJ 03.339.711!0001-83
fund>do em 13 de S.lembro de 1999
Dltttc>t ~ utfvo: ·Rt1bcns Danlas
Dlr<lora Admlol>!T1tr1a: Eroiza Luiz Daiit,s
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ANO DE 1900: Incentivado ptr amfg~s ele ,•• 1 à Cuiabá pedir dinheiro para. comirulr uma eirada rumo ao E,,;taJo de São PiiÕlo.
Mas do gõvemador Antônio Pedro Alves de Barros ganh• i\penoº,
3Útorizaç-ão para construir a ~lr~d« lE suas expensas.'- Dl·dJi<lÓ,
ele w-nJ~ a própria faunda) nint.1 o~ rc,ur_i;o~! comrata O p.:.•;.$oa}
e inida a obra na h:i.çe da mach.1:do e foice numa exte-u~âo de 325
lum até o rio Paron, (que aJn1• não rnnhecia). Em 1901 Já t!nh•
prontü o memória} d?xriUvo lprc!>e-nla<lo ao Go...,émo. f.,fa_s a lar~
gura ( 2.500 Ul('lros) do rlo o .i~rpre~nde e pc:rc~_qúe\eu prnj;lo
de tran!-porte e navegação ga~hara outra dim~nsãó, muito maior
que o conccbiJo inkialmentel .
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Menos de 10% das cidades atingem
índice deal de isolamento em MS
Estado continua na pior posição do ranking nacional

Ladário
Dois-Irmãos do Buriti
Paranhos
Douradina

1

portamentos exemplares
estão; Bela Vista (76,9%),
Jaiaguari (72,7Sc>, Ladãrio
(65;5%), Dois Irmãos do
Buríti (61,2%), Paranhos
C6li2'k) e Doúradina (60'7.,). Noi5enlido inven;o, Bala·

GERALII

!

guassu (37,8%), Corguinho
(39,4%),, Jardim (40,8%),
Deodápolls (41,3%), Miranda (42%), Maracaju (42,2%),
Bodoquena (42,8%), '·Água
Clara (43,3%), Santa Rita
do Pardo (43,5'7<), Bonito

(43,8%), ocupam as últimas
colocações no monitora·
mento das cidades,
Co,üorme boletim epidemiológico atualizado até
as 10h de ontem (15.4) pela
SES, o Estado possui 121

· ' •·

. ,·

casos eonflrmados, 30 em
investigação, e 4 óbitos em
decorrência da Covid-19.
No comparativo com as
últimas 24 horas, houve a
confinnação de seis novos
casos.Com 50% do total de casos confirmados de coronavJrus no Estado, Campo
Grande ainda se mantém
com baixa adesão ao isolamento sodal O monltoramento por geolocalização referente a terça-feira
mostra a Capital com índice de distanciamento sócia! de apenas' 457., ou seja,
menos da metade da popu-

•···············································································

Convocação suplementar.
para Curso de Formação de
Soldados da PM é publicada

Governo habilita 16,4 milhões de inscritos parat receber
o 'coronavoucher'
'
Dinheiro será creditado pela Ca-i:ra Econômica, mas ainda não há calendário
clnftrmaclo de pagamento para este grupo
·.[}

A Dataprev, responsável por analisar os dados
para a concessão do auxilio ernergencial de 600
reais, disse ontem (15),
que, dos 23 milhões requerimentos realizados
via site e do 'coronavoucher' na semana passada, 16,4 milhões tiveram ,
o direito reconhecido e
contarão com o crédito
autorizado pela Caixa
Econômica
Federal
O número equivale ª"
71,3% dos pedidos. Esse
foi o primeiro lote analisado. A expectativa é
que a Caixa comece a
pagar os·aux!lios líbera-,
dos entre esta semana e
~- próxima, mas não há
.·;

SAÚDE

.

um calendáno de pagamênto para esses íníormais anunciados.
. l . Mi
O·-- grupo me w
croempreendedores
Individuais (MEis) autõi\omos que reallzam
• Ih"imen t o ao INSS
reco
e informais que não estão no CadÚnico. Esses
trabalhadores
devem
se' cadastrar pelo aplieátivo para pleitear o
direito. Para poder receber é preciso que, entre
outros pontos, a renda
média do trabalhador
seja de até meio salárlo
mínimo (522,50 reais) ou
de até três salários mínimos (3,135 reais), no
caso de renda familiar.

'
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Cadastro para o auxi1io emergencia.Z preciso
ser feito no s-ite da Caixa ou pelo app
Segtmdo a Dalaprev, das seja, terão direito a cota
pessoas autorizadas a de 600 reais. No caso de
receber o benefício, 11,2 mães chefes .de família,
milhões declararam ser o pagamento chega a
os únicos membros do 1.200 reais.
(Veja)
seu grupo familiar: ou

.

~ç,J
flSIOCLÍNICA

1

h \;pi tais _ do país: cinco
nô Rio de Jandro; um em
São Paulo e um em Bl'asflla.
•
O nome do medicamento' só será divulgado após
o 'fim - do protocolo de
pcsqulsa clínica, até que
seja demonstrada a sua
eficácia e segurança em
pacientes, "para evitar
uma correria em torno do
uie-dicamento". Mas, de
acordo com Pontes, é um
remédio de baixo custo,
bem tolerado e disponl!

Ontem foi publicada uma sendal, não podendo ser
eouvocação supleménlar' realizada por meio eletrôde candidato para efetu- nico ou por tereelros, ainda
ar a matricula no Curso que munldos de qualquer
de Formação de Soldados tipo de instrumento proeuda Polícia Militar de Mato ratõrio; - em razão de que,
na ocasião, poderão ser
Grosso do Sul.
informações
O candidato relaciona- solicita das
do deverá apresentar-se relativas à vida privada do
no dia 17 de abril de 2020 candidato, com finalidade
,(sexta-feira), às 07h30, no de subsidiar a Invcslígaçi\o
Centro de Ensino, Fomía- Social. Os documentos neção e Aperíel~'Oarnenlo de cessários para a realização
Praças - CEFAP, que está da matricula e o edital na
localizado na Rua Mal'ia Integra estão disponíveis
Luíza Spengler, n• 240, na edição n• 10.147 do Diábairro Ana Maria do Couto. rio Oficial do Estado, páglA matricula será pre- nas 36 a 40. (Govms)

~ ••• ,,':#,./t,-'"
:; '.:';:~

Cientistas, testam remédio que reduz 94%
da carga- viral
da covid-19
,,..,
Nos proX1mos dias,
cientistas brasileiros vão
iniciar os testes· clínicos
com um medicamento que
apresentou 94% de eílcácia·
em ensaios in vitro na redução da carga virai em
células infectadas pelo
novo coronavú-us. De
acordo com o ministro da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), Mart,'OS Pontes,
os· testes serão feitos em
500 pacientes internados
com covid-19, em sete

lação ficou em casa.
Além do avanço significativo nos números, o
excesso de pedidos para
que a população fique em
casa tem base cientifica.
Estudo encomendado pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) ao Instituto,
Cochrane - com base em
29 estudos - apontou que a
quarentena aliada ao isolamento social reduzem em'
44% até 81% o número de
pessôas contaminadas, e
em 31% até 63% o número
de mortes por coronavirus
(Sars-CoV-2) ..
<GOVMSl

vel inclusive em íormulações pediálricas. "Por
que isso é ímportanle?
Ele tem uma vantagem
muito grande, tem pouco
efeito cola ter-d! e pode ser,
empregado numa grande
faixa da população", explicou.
O ministro destacou a
importância e o trabalho
da __ ciência brasileira na
busca por soluções contra
a pandemia de covid-19.
"Nós estamos falando de
ciência feita no Brasil,

uma ciência respeitada
em todo o mundo. Os nossos cientistas são muito
responsáveis, não só pelo
conhecimento, mas pela
atitude, esse pessoal tem
trabalhado dia e noite. Muitos são bolsistas ê estamos
conseguindo
resultados
por meio do trabalho desses pei;quisadores", disse
o ministro. ''Espero que
VCK.'ês como brasileiros também tenham orgulho desses
cientistas", ressaltou,
(Agencia Brasil)

CLINICA DEfiSIOTERAPIAEREABJUTAyÃO
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Menos de 10'1 dos municípios de Mato Grosso do
Sul cumpriram útdice ideal
de Isolamento social na terça-feira (14). Mesmo com a
enxurrada de informações
sobre o perigo potencial de
contágio do novo coronavirus, maior parte das cidades não fizeram o dever dê
casa e mais uma vez: o Es-_
tado amarga o r lugar no
ranking de plor isolamento
social do Brasil com índice
de45,ll%.
A média nacional de
dis.tanclamenlo social uecessáriã para controlar a
disseminação da Covid-19
no Pais é entre 60% e 70%.
Entre as cidades sul-matogrõssenscs apontadas pelo
monltoramento com com'
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Saúde alerta população pará
não esquecer do combate ao .
mosquito da dengue
:!"

A Secretaria Munici- pela pasta indicam que
pal da Saúde Pública janeiro deste ano até
de Coxim, por meio da o dia 11 de abril foram
Vigilância Epidemiológi- notificados 562 casos de
ca e Centro de Controle
dengue no município.
de Vetores, alerta a po- No mesmo período do
pulação coxinense que
ano passado esse númenão 'abaixe a guarda" ro era de 373 casos notino combale aos focos de " fícados,
· .
mosquito da dengue.
A coordenadora de ViDados
computados
gilância Epidemiológica
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l
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Serviços do Détran-Mê'
estão dispbníveís no
aplicativo MS. Digital
do Governo

IP -

do munícíplo, Patriela
Ferreira Gomes, diz que
o número é preocupante:
"Estamos em momento
delicado, com as pessoas focadas especialmente. no novo eoronavírus,
mas precisamos manter
o combate aos focos de
mosquito da dengue. Todos nós sabemos o que

fazer, há .muitos anos
o povo brasileiro sofre
com esta ameaça, e esse
não é o momento de relaxarmos".
Em tempo de pandemia, todo cuidado é
pouco para manter a
imunidade das pessoas, diz Patricia:. "Uma
doença pode agravar a
outra. Então, pedimos
que façam a sua parte. O
município está fazendo
a parte que nos cabe: os
agentes continuam trabalhando nas visitas, no
combate esse dividindo
nas barreiras sanitárias.
O CCV estácomofumacê
nas ruas, recentemente
coletou mais uma grande quantidade de pneus,
mas precisamos que a
população também fuça a
sua parte dentro de suas
casas, comércios, lotes e
imóveis em geral".
(Assessoria)
,

RIO VERDE

População jovem está desrespeitando a
quarentena em- Rio Verde, diz Prefeito

Com pouco mais de 20
que me precaver e ficar
mil. habitantes, ruo Verde
em casa resguardado, mas
vem tomando várias menão é o que está acontedidas para poder conter
cendo aqui", destaca o preo· avanço do coronavírus
feito ao portal A Critica.
no município. Segundo o
Para ele, os jovens em
boletim epidemiológico disua maioria estão tomanvulgado pela Secretaria de
do conta das ruas, tomanEstado de Saúde (SES) na
do tereré, ouvindo som
manhã de segunda-feira, · alto e encarando a atual sia cidade tem apenas um
tuação com normalidade.
caso conftnnado de coro..,, "Hoje temos uma ponavírus, mas conforme o
pulação com jovens, mas
prefeíto da cidade, Mário
também temos idosos e
Kruger (PSC), o número
sabemos muito bem que·
tende a aumentar devido o
a terceira idade é a mais
descaso da população rioprejudicada. Se essa consverdense,
ciência não partir deles o
Só no último domingo
negócio vai piorar em vá.de Páscoa, a Policia ~
rios municlpios, não só em
lltar (PM) realizou mais
Rio Verde", explica.
de 20 a~ para recolher
No domingo (13) Rio
a população que estava
Verde teve o maior índice
_concentrada em peso nas
de pessoas entre os muniruas da cidade.
cípios de MS que mais des''Neste momento tão dlrespeitaram a quarentena,
f!cil estamos percebendo
segundo o site ln Loco. Enque a população não está
tre os municípios de MS,
-levando a sério. Se alguém
os que maís desrespeitam
está recomendando que
a quarentena e possuem
eu fique· em casa, tenho
maior fluxo de pessoas

Fls.005649

são Rio Verde de Mato
Grosso (30,1%), Bodoquena (32,3%), Taquarussu
(32,8%), Coronel Sapucaia
(;J3,5%), Nioaque (34,5%),
Tacuru (34,7%), Laguna
Carapã (34,8%), Jardim
(35,2%), Rio Brilhante
{35,4%) e São Gabriel do
Oeste (35,8%).
Rio Verde teve o primeiro caso confirmado em
março. O paciente velo de
fora, mas fez o tratamento, recebeu alta e já voltou
para a sua cidade.
Econonúa - O prefeíto
infonua que a economia
da cidade tenta encontrar
soluções, assim como outros municípios de MS que
paralisaram as suas atividades devido à pandemia.
Mas Kruger garante que
os servidores estão em
casa e recebendo os seus
salários conforme foi detenn.inado.
"Estamos
cumprindo
com as nossas obrígações
e estamos pagando os
servidores que estão em
casa. Claro que estamos
entrando em uma situação em que não sabemos
como vai ser amanhã, daqw um mês ou daqui a seis
meses. O ministro já disse
que o final de abril e começo de maio vai ser o pico
da doença, mas estamos
fazendo as conforme está
no nosso alcance economicamente falando", explica
o prefeito.

Até o momento ele diz
desconhecer grandes demissões no comércio ou
em outros setores, ruas
que o comércio local vem
se virando, mas os proprietários de balneários são os
mais prejudicados.
"Eles . se prejudicam
mais, pois dependem do
turismo, de pessoas que
vão até o 10011 e se não há
fluxo não tem giro de capital. Mas vamos encontrar
uma solução", afirma .
Entre os anos de 2015 e
2019, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 50
milhões em Rio Verde de
Mato Grosso. Na área da
l:nlràestrutura, foram executadas , restaurações de
trechos da MS.'.427, revés:
timentos primários e drenagem na MS-423 e 'construção de uma ponti(de.
concreto sobre o Cõrrego:
Fortaleza. Também foram
efetuadas melhorias nos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanítãrío, (A Critica)
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.·ODetra:-~S,estáp~t~-·c~~ a autenticidade da->
sente 110 novo aplicativo guia, emissão de guia
do Governo do Estado, para • pagamentô de lio MS Digital O intuito é- cenciamento e multas e
unificar e disponibilizar ainda realizar o registro
aos cidadãos de todo 'o de Boletim de OeorrénEslado os principais ser- eia pai-a acidentes sem
VÍ~'OS públicos;' em um
vítimas.
único 'aphcatívo. Atra.v és
O aplicativo está disdessa ferramenta há vá- ponfvel para IOS e An,_
rios serviços do Departa- drold,
·'
mento de 'D:ãnsito, como
. Detran Digital
eonsulta , de pontuação
Em março, o órgão
da habilitação, multas e
débitos do veiculo.
lançou o canal "Fale CoO diretor-presidente do nosco", onde é possível
órgão, Rude! Trindade, tirar dúvidas da 'popucomenta que o intuito lação sobre os serviços
do Departamento assim suspensos durante a
como o governo é criar pandemia dó Coronavíestratégias para que ás rus. Além disso, muitos
pessoas permaneçam serviços podem ser reem casa nesse período alizados pelas plataformais critiêo do avanço mas online, no Site WWW.
do Novo Coronavírus. detran.ms.gov.br ou pelo
E enfatiza que para os aplicativo Detran Mobialunos que estão no pro-> le, disponível para ancesso de primeira habP drolds e los.
Iitação, o aplicativo traz
(Viviane Freitas • Ásuma novidade. ''Através sessoria de Comunicadele é possível consul-. ção Detran-MS)
tar os exames e o agen<lamento de provas",
menta.
·
Rudel • comenta que
além desses serviços, os
motoristas podem verificar os débitos de IPVA
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Parcelamos. em até.fürno cartão
e trabalhamos com sistema em c<jnoctato (lo9açâo}

·Fone: 32914862/ 9.9à1S.3567
AV; Vlrgfnla'Ferrnlra, 500/Sa!a 7'(.G aferta Aven[da)
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PORTARIA N' ü33 DE 14 DE ARRIL DE· 2(1
~om~ a C0,\.11SSAO DE LICLTAÇ.~0 · _ o ano de 1ü2ú e dá outras
pN\iillc.n\lias"
_
ia-O ••;•~ • ,_ M••';" • C·, ~. ,~• • M~, Oa~
~o Sul, no U!:-0 de SUii"'illn~~õe~ e de coa r,nniJalk CPm o Art, 30, item
Vil. da letra "g" d• RewluçloN' 004/1994,do 13 do Dcz.:m\'l'ode 1.994,
Rtsím~nlú J111çrnO em VÍ@.Of,

RESOLVE:
Art.l'. Nvmcar a ('OMISSÃO DE LJc
1
· A.<;ÃO, para o ano de 2020,
os (.s) senhores (as): RENATA GOMES
S SMtOS matri,uln n' 411
- Pr(:.identt: GIANI MARClO SCHOLZ arrlccla nº 337_:1 - t..-Íe111brr,;
ALINE MORl!lR.A LOPES ID.lthicula n'- t e-Membro.
Art.2" - Rf.GISTRE-SE, PUBLIQL'E-SE e , UMPRA-SE.
G~b;t1.;.te da. Frci,ÍilJnr..:ia da C-ânUUa Mu11i :.pul de _C.u"im~MS em 14 de
Abril de 2ülD.
VLADlMlR DA SILVA FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA ~UNICIP1
ADE CüXIM-MS

.

'

PORTARIA N' o:;. DE 14 DE ABRIL DE, no.
"D:'.ign":_oPREGOEIRO e ''.'"'P',eaE_Q, .PEDE.".:Oiú1·.i~a1~aicm
em il~~1taçot:spc1r..i.t1anodi::202unürr,ú,-luh<l·. e&PREl,JiOPR_ESH~CL4.L
noâmbitodaC,\MARAMUNlCIPALDE!XlM-ESTADODEMATO
GROSSO DO SUL."
O Presidente
da Cinutm Muniçinal
d~ Có:,,, Irn, Estado de Mato Gri,l'M'.l
.
l'.
do Sul. no uso de sua .ltnõuiç\).;.5 e de .:,vnf?nniJaJc:. futn o Art. 30, item
VH, da Ietra "g" da Res •• lu,;lio N' 004.'199-!'de 13 de Dezembro de 1.994,
Rcgim~nio Intcreo cm vigor."
RESOLVE:
A.rt.J_" - Desig1w-para atuar como PRl::~OEIRO em licita\~S pll!a o
ano de 2ú2ú na riÍ(11.iali<laJ~ de PRFGÃO:PRESENCIAL~ no âmbito da
CÂ\!ARA M1.iN1CIPAL DE COXIM - ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, o servidor:
-~
GlA,'<l MÁRCIO SCHOLZ-l,lATR1CULA337il
An.2' - Ficam <k;igr.advs
auwn'm ,,;;;,o mcmbru; da EQUIPE DE'
APOH) em iiçilJ\ÕC':i paro. o ano de 20l(IJl:I modalidade de PR!:.G.:\0
PRESENCIAL, no ãmbilv da CÀMARA',},!UNIClrAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO W SUL. servidores:
RENATA GOMES DOS SA,'ilüS - MATRICULA 4il
.ALINE MOREIRA LOPES -MATRJCUÚA 4411
An.3° • Esta PúRTARlkent,a em vigór na Jii.'4 de sua l)uhfü:a.çlo,
l~,-,;;,gudas as disposiçêes cm contrário.
~,
Art.4° • RléGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE• CUMrRA-SE.
Gahinct~ da Pre.,;J,;;n"íJ. da Câln.ir.l Muni,ipd de C,,,..im-MS em 14 de
Abrildc'lô1ú
·
VL\DIMIRDAS!L,;\FERREIRA
PRESIDENTEDAC,'-.\lARA !>!\lNICIPALDECUXIM-MS
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EXTRATODEWRMOAD!TlVON'•)})!\OCONTRATON"l04i20:•17.
PARTES: 1 • MliNICÍPlO DE C<JXIM.'F~lSlfMAS·iiS
2 - JMRS PU1ll.1Clf)ADE LTDA ME
CL~US1JlA PRIMEIRA
~
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RIO VERDE

COXIM;._

CÂMARA DE ·t XIM

EXTRATO DE TERMO AD!TI·
VONª üü3 AO CtJNTR.A.TO N;
l-l6i2Ql&.
PARTES:.! - ?i..ruNICIPiO DE
CUXLWMS'

TER,"10 DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTR.l\'.fO
•
l.T.rJta- ~ d~ (ie5ign'n~ão de servidor para acvmpanhtu1h.-nh) e fi~tii.aç~ da t-X«uçtt.õ de «onlnllA,lo,nos
tcm10• do art, 67 da Lei n•. 8666, de 21 dejunhü de 1993,
2.Fii:U <ks~nml\.l o servidor abaixo inJi(Ado J¾tR exercer a funyào de focal do coniralii 'celeoradc entrea
PREFE!Ilo~MUNlCll'l\LDERIOVERDEDEMTIMS,e>feomccedoraCLWDROGARIALTDA,<-011foone

2-R.ALVESJliNIORME
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA
VIGÊNCIA
Acresce ao coutrete original nº
I4ó-''2ül$'25~~ (vinte e por cento}
t,..1tuliJ"J1.11Jo o velor RS S.750,ijO: .

s.i;ue:
FJSCALDOCO.NTR,\10
NO~IB: Francieli Soares da Sih-', lc,wt.41 na Secreiaria Mw1i"ipal de Saúde, Poruria nº 10/2020.
PROCESSO: 110/1020
CO!'"!°"IRATON-1194/2.020
OBJETO: CC1nrrata~ão d, crupr~.sa em caráter emcri;,cncial paro ;tq\iÍ>!ÍyâV de n,i....:1IC3n-n1os cm çumprimentü
a ações judiciuie contra o rnunidpio de Rio v~~e de Maio Grosso, conforme c.:ivccificu.;õe<: no 'Iermo de

mil setecentos e dnquenta , _ Referência - anexo 1.
~
DATA DAASSINATUR." DO C\l1'11R..\TO: rn04i2(•20
Orçamentária: 70101 04
VIGtN°CV\: 13iMl.?020A 13i05f20l0
3.Comr,::tc. ao fiscal do concuto v i\CóIDJHUthunicnto ea fü.ç a1it;itçllo de fornecimento do ohjcto ou pn:s-Utçiio do
122 0002 ?(183 0486 33903999
serviço, 11 fim de que as uormés que rcgularn o instrwnento C(\fllrutual scjem Jc•idwnent,c oh~í"Y·aJus, an1.mm<l.11
100011{1(1
cm rcgisuo próprio todas as ~ ern:-ias ere,~1ntUiJv- se a .JUloriJade competente qcandc nl"l."~:.Üria proviJrem:ia
Cü,.im}MS. 26 de fe.\.'c1ci10 de
pertinente :iquda.
2U20.
Rio Verde de MFMS, !3 d< Ahril de 2(>20.
PREFE!Tl%\ MUNICIPAL DE
Maria Alb<rto Krugcr
COXlM-MS
Prefeito Mlinicipgl'
A\'ISO POR INCORRfÇJ.O
CHM,IAMENTO PUBLICO N'.
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
üú2/2020
PREFEITURA MUNICIPAL RIO VERDE DE MATO GROSSO
Oiáriú do E,,tado, 15.04,2ú2ô Pãg.
·
Gabine1e do Prefeito
Oõ7, EJi\ ã.o 3170, onde se lê:
V..i.lvr R.$144.00õ,Oú. Lê-sec V:tlur
RS147.000,00 alt,;:ca.Sc cem base
DECRETO N' 002354,120 de 14 de Abril de 2020 •
no Art. 21 § 4° da lei 8.666i93 e
as demais ecndlçõcs pcrm.tn1:,cm
Ab"• CrtkBla E,itn1a1d1Nrlo por &u.-a dfl Anoc.td.Tçdo
no Or-,0 GM•l do 1,/unl</pla tJ. Rio VMr/< tJ. 1,fjfD
iruJtçrJ-J~-i. C'u,.im,1-fS, 15 dcAhril
c;.ro..a.o.'llS no v~or M R$ 154.2.UUO. e t# outm
de 2.02(1.
provkll~i;JL
N!uza de Souza Sih-a
Gcremc de Lkit.s\iJ~

(cin'-0
reais],

Dvtn,;-00

0

··-····-·····································
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RIO VERDE
R-);l'lflCA<;.-.O DADfS~ESA
Rcccohcço a dispensa de lkilaçil'-',
fun<lamcnt:sd.i no art, :?4, · lV, d;.
Lti Fedml nº 8.666/93, confonue
,..,1i..:.ifo,;.;i'.O i, ju:<>tifi;..·dlí·•a coustente
DO Vf1>1,.-,: •• .:,o ahlfit..,'); , 1;;11&., corno
nl~i:-lu c-otnr11taçiill de' empresa cm
Cii1.Ítçr cmi:rg-r nciul pera ui.tttí1.oi,;üo
de modicameutcs em i:Ulllprimct1to
a. ações judici.ii$ contra o municlpio
de Rio V('nlt'i de Mato Grosso,
çonforme e;;pc-c ifi.:.c.ç ~i!"i no Tenuc
de R~fç:~ncia - MC"í-O I.
F11ndnmên1t) Legal: Art. 24, TV
da Ui N°.~~.ti66/93_ e alteruçõcs

O PREFEITO MUNICIPAL DE RiO VERDE OE ~lATO
GRCSSO:MS no use da su:i: atibul~l,a ~ lhe: ootifiHI o Art. 125 d3. t11 °'9-lâ.:J do mo~, e :b a;uw,ÍU\,-;k: oontida na Lei
0011 í,;!i2:Q d!: 13 de ,Ja,.olrc ® mo.,
DECRETA:
Art, 1• _':.~P""1 ~ nc;.:-.;n~nte w1.d'1cio Ciid:kl Ext;acn:it'lárlo por &nH.::' de Ar;1Ji.;ótda.;k1 nc
r , tUl<J(-çt:• daíi./ .it'ãU1r:11111)óoiu;â,.:i(~s} v~nlá.naM:

valor de Ai 16'1.2·~.'90. pa.-i~
-

es- FUNOO MUM1Ct.P A1. OE s.-.úoE
0...\11 • FIJtiiO MUffiCtPAL OE !.AÜOE
9'.0UG.l0I.D21U1.W • AÇOé.1 OE ENFRENTAIAHTO AO NOVO GQROAAvtm.lS
~.J.~J.~o,;oc,w~Mwtr;.iJ.t~T~
tS4.Z4U O

Art.i;-· P;ll':,,·~.ura do C16dita q.;e. ~.i:a o Art. 1.' -s:a:âl:o unündos r1:;.r"°' rxo..,arwnle d.; •~c.e.so de ilif!.uda~lo
r'1fi'!"antil à:i fo,,!r;ic:J dG rc:u·wt. ~' ~a rolu:ionoo.'1-; ;-.o v.ioo; da:
•

Jl,\,'":il~-rfores.·

Vi1or: RS S7.&00,% (Oilenla e sete
mil e oitocentos reals eno"cnla e
iJ,Íi(•,:a}ÍJ.l\'0'.').

CLW

Empr~:»lS:

•

1sc1u,to

DROGAF.IA

LTDA
Pruccssc nº

llú/2020

R~tifi~-.. :i dC.) yC""'"9 cm
cumpri111cnl1,.1 ..., às dc1c:rmin~ões
coeridas no art. 26, da Lei retro

A11lvri1ü e:

~doPTelo!(oMunlcipal, Í4doAl>rildÜ020

I!l<!OÓOn.'IJ4.

Rio Verde de M.th. •·Gw"~" - MS~
13 de Abril de 20.:0.
M'M io,\lbertü Kiug.:r
P11:ft·i10 Muni..:ip,d
EXTRATO DO CONTR..\.TO
E,i1,a1ü c1on,otrJtr, Nc.: 194/2020
Processe r,r:.: 11012020
('Jhjl'l\1:C111trnw.1,ão de empresa em
canil~ tirn.·rb~rn;iul peru ~quisÍ).ÚO

de 1TI<'Ji.;umen10~ em cuu\J,'riment,J
a rtÇt~s juJkiais centre o muaiclplo
de Rio V.:rd~ de Mato, Grosso,
c •. mforme especificações no Termo
de Rtícri-n~ia - anexo I.
P.i.It<:s: Prcfdlufl1 M~.micip.i1 de

Rio Verde de MTíMS e CLW
DROGARIA LTDA
Data de A:;;s.inal1J1"a.: 13 de Abril
de 2ú21).
valor Global: R$ 87.iHH).98
(úi.t~f"''ª e sete mil ~ \,iloct.·olt.ii
reais e noveuta e oiro c~hl\.Cb).
P1.u.o : l'.YO~i.!ü20.
AHinain: Sr .. Mado Alberto
Kn:igt'T - PrdefluGi. Mcnlcipel Cvotr..i.wnle
CLW Drogaria Ltda - Cvntraudo

IIARIO ALBE!<TO KR\JGER
PREFEITO MUNJC>PAL

~.~~J!~~·ók!~~@í)PJ
.i.
1, CONTRATANTE:
Prvfoilura ~uoicip.J :á Rio V"rdi ~ t-K f/MS.
2. COIITT!ATADO:
TA11ELE PAES GARCIA
3.0BJETO:
Op,-~•,•nlat01111rul)ço/fi0 :.b,c:.:i a cor,l:ill~ di

.11r.ldorçura.:- i,;l;wn:icio do. l:.r.çAc; de ENFEP.ME:IRO-Tamp.

4. FUNOMIENTAÇÃO LEOAL:
Lot h~. 1lW'2l1 l 1 i. .1il0Jaçõv;: p;.i~w,otll'11. VIGblc!A DE COHTRATt>:
1S.W~20 à OJ.'04i2020
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRlk
31E0.047. VENCtMENTO MENSAL:
Ri 3. 122..~ \trb mn ccrac e •.iritO o cbtl: :uwi• a quatCí'lll e. de!.! tootllWlti}.
8.ASS<HAM :

Sr. M.e.,.tliO ALBERTO KR'J,.?iêR-,; ?r&lek~ 1-,.11.Jni~ e TATIELE PAES QARGIA.

@ÇfllATO DO <;UNTRATO
Exuatc dc C,.;ntn11ü N=,; 188J2(T2(1
pregão P.c~.scociaJ N'=.: 012"2010
fü:.gi.-tro de PH.~t:' N:: .: üül!l020

Objete: O O\'oj(·tJ da Presente Licitação éa Aqubi\lú de Filtms e ~leu:, ~ubri~1.·,c111lc.'! Coro Devida Tri.~1. Para
o Ano & .2ú2(! Para Arcudcr ; ;s Diversas Sccn:la..;ilS Dcstu Pr~r1:ih.ira, cmr.mllc Proposta de Prt,;l')-Alk!'!\t) 1,
Purte Integrante Deste EtliuJ.
Pwt,!;; Prefeitura Municipal de Ric Verde d;: !,.IT/MS e Lêdlo R\'"í\11e Peso1ini.
Vuior. RS 38.)02,4% (Trinta.e Oito Mil Cento e Dois Reais),
Prazo. 06 {S..:i:s ) Meses
Assímun: Sr. Marto Afbertc Kruger -P~feilur,f MuniC'ipal-CQnu.uante
Lédki Roque Pasolini - Lédio Roque l'a:,olini- Contrata®

- P-.sseia /lofoia-so\a -RSR!iWi
- Passeio: comptelà - RS Sü.üO
- Sill t Hiwxl l1ie1a..:.i.1J- HS 4ú. OO
•. S!D e lfüü'.( 1 compieta •• R$ tV.1)3'
· sõchamar~Ill1}99920-316

KulllldlmSnen313·Colim
;rtln~ °1J t«;_:1 ~ 001',t<:ios}
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Passatempo ::
ÁRIES • DE 21/3 A 20/4
Ao somar forças com Marte, seu astro regente, hoje a LuR realça a sua inteligência e energia mental, Com o pensamento rápido e claro,
você poderá negociar melhor seus interesses:
TOURO• DE 2Í/4A20/5
H,JjeaLuasehannonizaeom Vênus, aumentando sua sensibilidlide, diplomacia e sai jugo de dnturapara lidar com questões da carreira. Ao mesmo
tempo, eo!O<'II os cuidados com a aparência.

A cantora Marllia Mendonça usou seu perfil no'l\vitter nesta terça-feira,
14, para anunciar a realização de uma "super Iíve"
com artistas como Ma iara
e Maraísa e Léo Santana,
a ser realizada amanhã,
17.
"Teremos un1a · super
live / festival com Maiara
e Maraisa, Mariana Fagundes, Lulza e Maurflio,
Léo Santana." 'Dilsinho,
Paulo e Nathan, Joiío Neto
e Frederico, Diego e Victor
Hugo, Zé Neto e Cristiano
. e a 'mamãe' -aquW', escreveu a cantora.

GÊMEOS • DE 21/5 A20/6
Vénus segueern seu signo e ]J<àe troca bons:llttírh<;
comal.ua,queCll'Cldaausua9'CasaMrnl,reaiçan,

do a b:ça da eipiritualidare Issoquerdizer(Jll':VO<.'ê

valse alinhareom as energias do uni,..erno.

CÂNCER • DE 21/6 A 21/7
Sua intuição .6eará ainda mais afiada graças
aos aspectos benéficos que a Lua faz no céu.
Eis um bom momento para íoear em seus lnteresses financeiros.

LEÃO • DE 22/7 A 22/8
Momento propício para fazer brilhar seu Sol,
aproveitando as vibrações do astro-rei para se
aperfeiçoar e evoluir. Há chance de se destacar
em contato com pessoas.

VIRGEM • DE 23/8 A 22/9
Os astros convidam seu signo a se voltar
mais para o autoconheclmento: é hora de crescer Interiormente. A fase é propicia para um
mergulho em seu intimo.
LIBRA • DE 23/9 A 22/10
Boas notícias chegam da Lua, que fica em
sintonia com sua estrela-guia Vênus e abençoa seu dia com as melhores energias. Esses
astros mandam um conselho claro para você:
procure trabalhar fazendo o que gosta.
ESCORPIÃO • DE 23/10 A 21111
Dia positivo para quem trabalha por conta lida
eom serviços em geral ou setores da saúde. Assuntos familiares vão requerer sua a!ençlio, mas ludo
indica que vão fluir com muita harmonla,

SAGITÁIUO • DE 22/11 A 21/12

Hoje a Lua se associa com Marte em sua 3ª
Casa Astral, fortalecendo a energia do pensamento, da imaginação fértil e da racionalidade.
Você terá mil ideias.

CAPRICÓRNIO • DE 22/12 A 20/1

Para um signo como o ~u, que só age quando
tem segurança e certeza do que quer, as energias
deste dia virão a calhai: Os astros vão fortalecer
sua confiança e prometem mais estabilidade.
AQUÁRIO • DE 21/1 A 19/2.

A companhia da Lua acentua o seu lado scnsível enquanto a presença de Marte traz à tona
seu espírito de luta e determlnação, Esses astros
unem forças em seu signo.

Resumo das Novelas ::
MALHAÇÃO
VIVAADIFERENÇA
GLOB017H
Clara e MB tiram satísfações com Líea e Felipe.
Tina enfrenta Teima. Fio
e Jota dlseutem por causa
de ETien. Roooye J<>soOna

mio conseguem se entendet Benê beija Guto, Fio
dança com Ellen, eJot.a os
observa, Keyla vai à eseola com Tunit-o ê Tato, e K2
reage com despeito. Dõrís
flagra Fio falando com Ellen sobre o 'apll<'lllivo que
colorou nos celulares durante afMIA.

NOVO MUNDO
(EDIÇÃO ESPECIAL)
GLOB013H

TOTALMENTE
DEMAIS CEDIÇÁO
ESPECIAL) GlDBO 2oj

Leopoldina reclama das traí-

Jonstas não gosta de ver ArUfür
ções de Pedro. D<,mitila pede cont EJiz.a. Cassnndra iaz um eft.
para ir com Chalaço ao Rio de
snlo folográfiro, e Ariele decide
Janeiro. Pedro conta para Pia- , Inscrevê-la no concurso, JonÍtIA que Jnaqulrn está vivo. Wolftas se i)fe~ para ir e,:,m E1ii.a
gang ensina Diara e El;ira a se llisilar a Excalibur. Eliza aceita
portarem à mesa. Ce,,ílla deixa a proposta de Arthur. Carolina
o convento e pede à Madre para
~O!'ta do trabalho de Rafael e
visitar Amália Pedro fala para &e interessa em Agendar
Thomas que Anna foi embora- reunião com o Mógrafo. Ralàel
com Joaquim. Jacira questiona
tira lotos de Eliza. Eliza faz um
Anna sobre seus Sentimentos
jantar especial para ela e JOM·
por J(\aquim. Thomas· chora tas. Arlhur e Cari>lina asslnem
por causa de Afina. Joaquim e o contrato da aposta. Germano
Anna sesmam,
lncentíva Lilia delxar seu lnto.1:

uma

1. Rlllll• llil!n,11 l.lb'b:
~U Ptt1Jml11<,101t •tnr..,;g,

GLOB021H
Tereza Cri,tina ot..nde Gríselda. Baltazar Trrcza Cristina
passar JUal e a éonfortá, Antenor tenta ajudar a m.ãt=t, mas não
consegue. Teodora fw.a indignada ao saber o que Wallac,;, sentiu
durante a luta. E,;lher decide ir
para Italpava, e Paulo fica eontr:ui.'l<ki. René chega à casa de
Gri..<elda, que se envergonha de '\
seu estado. Tereza Cristina dls,,,..
e11te com René. Antenor ,;ente
vergonha de Patr!cia. l\!arcela
obriga Paulo a almoçar com ela.
Palrlda procura Antenor,

,..i

o

!í
.......................................................................................................................................

-

~

Grávida, Giovanna Ewbank
deixa série s~bre Silvip Santos
Giovanna Ewbank

poderá mais participar
das gravações, que, por
na série da Fox sobre · sinal, foram adiadas por
Sílvio Santos. Mas, causa ela pandemia.
agora, a produção
A produção será esprocura outra atriz trelada por José Rubens
para o papel. Grá- Chachá, que interpretavida, Giovanna não rá o apresentador dos
50 aos 80 anos. Já Leona Cavalli viverá sua
mulher;" íris Abravanel.
Na fase jovem, o papel
de Sílvio Santos caberá
a Mariano Mattos Martins. Pablo Sanábio e André Fratesehi também
estão confírmados no
elenco.
Giovanna, que já é
mãe de Tlti, de 6 anos, e
seria Elke Maravilha

PEIXES • DE 20/2 A 20/3
Tur causa da conjunÇáo que amolece hoje enlre
a Lua e Marte em sua Casa 12, é possível que sinta
uma queda repentina de energia ou então que seu
poder de iniciativa fique amarrado.

FINAES.rAMPA
<EDIÇÃO ESPECIAL)
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de Bless, de 5, aguarda a
chegada de mais um me!
nino. A atriz está longê
da teledrarnaturgta des:
de uma breve participa1

ção como ela mesma em
"Totalmente demais", em
reprise na Globo. Atualmente, apresenta o "The
circle Brasil", na Netflix.

.
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potlciA·
PRF

DIREÇÃO PERIGOSA

PM prend homem por desobediência
e direção . rigosa em Coxim

PRF.apreende 468,7 kg de
maconha e recupera veículo
após tentativa de fuga

,

,. .

Pollcia Militar
prendeu na noite de terça-feira
(14) um homem de' 29
anos por desobediência
e direção perigosa em
Coxim.

A

.. ··········

À

guarnição de serviço)realizava rondas.por
volta das 22h20nún de·
forma a garantir o cumprimento do toque "de
recolher no municlpio,
quando na Rua Portugal

····· ······ ·········

no Bairro Jaixlim Europa deparou com eondutor da Honda/Titan que
ao ver a viatura policial
demonstrou certo nervosismo.
Imedíatamente os mi-

········ ··············· .. ···················

lltares deram ordem de
parada, porém ele desobedeceu e acelerou a
moto, fugindo por diversas ruas, colocando em
risco os usuários da via
Os militares realizaram
acompanhamenA Policia Rodoviária Fe-.
to tático com sinais dera! (PRF} apreendeu
luminosos e sonoros, 468,7 quilos de maconhâ"e'
conseguindo prendê-lo recuperou um veiculõ após
o condutor tentar fugir da
somente após alguns
disparos de elastômero fiscalização na manhã de
(munição de borracha), ontem (15) em Ponta Porã.
De acordo eom informana Rua Amor Perfeito.
ções da PRF, a equipe fisCom o apoio da Equi- calizava no quilômetro 68
pe de Serviço do Gtran
da BR-463, quando o moto(Grupamento de Trânsi- rista de um Fiat Siena Atto) que também ajudou tractiv, placas aparentes de
na prisão do autor e a Campo Grande, ao vísualiconfecção dos procedi- zar a fiscalização policial,
mentos adminisl.rativos realizou retomo na rodovia
e Iniciou fuga. Durante o
e direcionando a motociacompanhame11to tático,
cleta para o Detrán (De- nas proximidades do quilôpartamento Estadual de metro 72, o condutor parou
Trânsit.ô).
BP>I)
o veículo, sendo realizada a
abordagem.
Apôs vistoria no automó-

c.....,,,..a..,•

vel, os policiais rodoviários
federais encontraram uma
grande quantidade de tabletes de macenha, que,
somados, totalizaram 468,F
quilos do entorpecente.
O envolvido, de 43 anos,
disse ter pego o carro já
carregado com o ilícito e
que o levaria até Dourados.
Pelo transporte, · relatou
que receberia R$ 1 mil
Em checagem aos sinais
de identificação, foi verificado sinais de adülteração:
O Siena possuía placas falsas, sendo as originais de
Caetanópolis (MG), com
reglstrô de furto.
O preso., o veiculo e a
droga . foram encaminhados para a Policia Judiciárla local."""'"

•·························································

ACIDENTE

Ciclista soW ferimentos na cabeça ao colidir
em veículo eStacionado em São Gabriel
Um ciclista de 28 anos te-! por distração, acabou
sofreu escorlações e ede- cfldínào ua traseira de
ma na cabeça ao colidir um veiculo Ford Scort
na traseira de IIDI veí- que estava devidaii1ente
culo estacionado na rua eséionado. Com a colisão,
Monteiro Lobato, bairro o 'ciclista bateu a cabeça
Primo Maffissoni, em no vidro do porta mala e
São Gabriel do Oeste, por caiu. Devido ao impacto,
volta das 11h04 de quarta- o \viâro do·- veículo quebrou.
feira (15).
: O Serviço de AtendiDe acordo com íníormações de testemunhas, mento Móvel de Urgêno ciclista seguia pela rua eia · (SAMU) foi acionado
Monteiro Lobato sentido e prestou socorro ao cisul/norte, e provavelmen- clista,_ que apresentava

,

escoiiações e edema na
região 'frontal da cabeça,
estava desorientado e foi

Serviços elétricos
em g~ral
l\1ANIPU1HiSA IDBA
lkt. l"~loif.:i~ll "::.Swc~,
Ç?!tE:*

3291,10Z6 /7870

·9935-4356

AGRESSÃO ··

Travestis agridem homens a
socos e marteladas após
desacordo no valor do programa
Nu, um dos clientes procurou a po!fcia

Dois homens, de 46 e 41
anos, foram agredidos a socos
e marteladas por duas travestis, na noite da última segunda-feira (1.':l),' na Avenida das
Bandeirâs. na Vila Carvalho,
em Campo Grande. As autoras ainda teriam furtàdo uma
moto e uma caminhonete das
vitimas.
Cónfonne lnformaef,eS do
encaminhado para o Hos- boletim de ocorrência, o hopital Municipal para aten- mem de 41 anos fui 1igredido
e, teve a moto levada pelas
dimento médico. ª"'""
agressoras· após não entrar
em um acôroo por conta do
cebeuqueestava trancado no
valor do programa. Ele foi quãrto. Disse ainda que havia
socorrido pelos militares do
sido agredido íí . marteladas
Corpo de Bombeiros,
aópedir para ser liber'.tdo,
Aindascgundooregistro,jã
Diante dos fatos, -os polia outra vitima, o homem de 46 ciais foram até o endereço e
anos,foíatéasededolºBata- encontraram a caminhonete
lháo de polícia, nu e bastante dele e a moto da primeira vírnachucado. Um saco plástico tima em uma rua abandonafui dado para ele se comiI:
da A moto está com avarias
Au5 mililare.s, ele contou em sua carenagem tr.u;eira,
queteriadadoumvalordeR$ lateral e farol dianteiro, em
150 e entrado no banho, no en- ,, decorrêncla do dano éáusado
tanto, ao sair do banheiro, per- pelas autoras. m,p
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p,,la Polícia Militar por desobediência e direção perigosa, por volta de 22
·ra (14), oo ruaPortugàl, no bairro JardimEu.ropa;em Coxim.
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•••A cantora Lurdinha
em quarentena e seguindo a onda do·momento fez a alegria dos fãs na noite de ontem (15) com um show via
transmissão ao vivo pelo Youl11be. A
cantora tocou os maiores sucessos
da música popular e atendeu os pedidos dos fãs. Foi um lindo show, parabéns pela iniciativa Aguardamos o
próximo!
'
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Coxíà; inicia segunda etapa
de v cinação contra a gripe
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Devem ser imunizados doentes crônicos, caminhoneíros e agentesde segurança e salvamento. PÁG 04
.
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êAMAR/Hll COXlfil

POLÍTICA

1 Mandetta anuncia saída do
Mesa Diretora nomeia componentes de
Comissão Especial para estudo e atualização 1 Ministério da Saúde. PÁG 03
da Lei Orgânica.rso«
!

1

!

1

•EMPnE.GO
•CONCURSO

• NOTlc!As DÁ REGIÃO
•POl.lTICA

it 673291"3668

67 99983-4015

UOLÍC!A
• NOTICIAS OOS FAMOSOS
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do TSE, Barroso
diz que eleição
depende da.
pandemia; mas é
contra adiar para
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SMA-FEIRA 17 DE ABRIL DE2020

:: BISPO DOM ANTONINO
MIGLIOR:É::
Comunidade

RIO°VERDE

COXUvf
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITt.'RAMUNICIPAL DE COXIM
G,\BJNETE DO PREFEITO
DECReTON"':.?OS/2(12Q Coxim-M~, IS deAbrild~:20.N.
••Dispõe sobre e Pvnl(• Facultetivc do- dia 20 abril e fcrfo<lo Nscional de
21 de ohri1 {Tiradentes) e dá cerras J:'fU"·idên<:íits",
O PRF.FETfO MUNICIPAL DE COXIM, F.STADO DE MATO GROSSO
DO SUL. noJUSO de suas atribulções Ie!;!a.is que lhe confere e, art. 78. Vl-dtt
Lei OrJ!:ilnictt Muni1.,ipnl.
DECRETA:
Art. 1 ° - Fica Decrctedc Ponto faeult.ili\/O no dia :!O de Ahtil de 2ü20, nas
Rcpartiçêce Pút-licns Munid.r~i~ dü.Arfmin ie1tr.!Çiici Ofrcm e Indireta, exceto
nas Unidades resporwéveis pelos aüvldcdes d~linnda~ ao atendimento da
~,pulaçfu, d que por sua naturczn não possam ~ofü..r -paralisação.
Arl. 2', O dia 21 de abril de 2'l2-0 I'Ierçn-Ielra - Tlradentes} /: feriado
Nadrtnll
Art. 2°: E:.1".C- Decreto e,1h'-4 em vigor.áin.'t data de sua publia1çil,:i, revogada

1 DIÁRIO DO ESTADO MS

'íER,,10 DE DHHJ~AÇAO DE Fl~.:.U DE l'O~JTRATO .
i.Tnta-s::-dt d.'\iç.Jfln
."
&: ~ii.lvr
.- j"i.1.':lXvt:1pa:1h.i.mtn.t.:i cft.C<Oii:'t-{'.ül 6 cuc:tÇ1'iV dz.
ro,Jr,11:içl:i. ~, t.."!""!l1Ul .l,; art. 67 da l.~i.nº. ~M-6. Jt..!t J:: i1mlxi ik 1'"13.
2..F"lCII. dtü.;-Íl.,,J.) o m.• -iJvr a1'.1ho mó.:..Jo p.m . n=~ a füt~~- ~ fu..-,J. de .:mm,i,..,
rdtl:>r.i,.fo ~~ e ?RHE!ft'.!L\ Y.U!'ill('.lr:\ f, DE R!(1 VEP..l'E DE y.T:),{S -_
EOl:C:\ÇÂ.ú.l! li t!..>WC<"<J..,fl. r-.iL"-tJ:-. AMARIU!ADE '-.,ru •?- 1\, ,:1u,r1,mn:. .x-~'Jt:
fJSf"M,004..'lJ'•iTRATO
"
, Jl.iiJMF.·. Gíl.HFIHO r.. m:AL\lEHl..\. nw,u:mE !1 D.\SlL'.~\. !~ .. \BA!..~E VAZ.
PROC!'.SS0:'.!úl:ly
C(>NTRA10N1l1•>-'::fl?:\1
"fll:tIETO. C• Ol-j,10 ,b. Pre;~m."'. T.id!J;-la ê e. ConL-r;i.::i;-Jr; ~ Empr~.1 ?ata icni~..:; J::.
rnm,.i"-irti: \;l'.\(lllr p.-::. Ji\'.n.u l.inlw !ffl llcmfür~nt;:, :z ~1;1;,.1.,.-uf.J. .k ,dn•• .,{~ n:i ~""l.l
de :!il~9.
~
~;.
DATe\ DAASSNATul'-A OOCONTRJ'): l2iiJ2!"2ff!(1
V!GL¾Cl.~ 1:!/01·1.•J.?i):;.1!.'12''2(•
.,,
3.ô;t"lp(tl- ~ W..:al éo. ~ootr-att!- u atim1p.1,-:h.un~to e : Iht:1Hu.;lo ;!.:, faJ'M('im-tnt\: d1'.l
ot:jdC'W pr::su,.-to Jo iU'>iN, ;i /lm <l~ t;Ji.'. .t.\ M'.tm~ qu." rq,.-uitm o~,1~!Tu!T',.::itt. .;-i;;nrnt.u!
scj;m ,k,id:ii..,T.:t ohr.-r.--.U.11, J?;i.".11.;J..l ~'O h"fÍitr;.> p-r,:iprio ttxl.is .u (',," t•rr~;;ia; ~
rtpr'f:tndc- se~ .ti11orid1.dt .:ti~~t! 41un.!-0 aat1 •.•ir~ rrn·.-i..!!zcir. Pffil."ltnti: lq:lda..
Riu \'ade d: !-ff;}!S. 12 de fr"~r.:, dt .!íl!fl.
MJ.ri(~_.\!h:t~Kruc.i:r
Prdeii.:.,~hu1i<ip.;i.l

PALAVRA- Evang<lho Joio 20:19-31 • Chegada, po;,, a tarde
daquele díe, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os
dL<dpulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou
Je,us, e pós-se no melo, e dlsse-lhes: Paz sejnconvosco. B, dlzendo
Isto, mostrou-lhe, as suas mãos e o lado. De sorteque os d!sdpu1os
se alegraram, vendo o Senhor. Disso-lhes, pois, jesus outra vez:
Paz. !tja convoscu; asslm' como o Pai me enviou, também eu_vos
envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e dlsse-lhes:
Recebei o Esplríto Santo. "aqueles a quem perdoardes os pecados
lhes são perdoados; e àqudes a quern os retiverdes lhes são retidos".
Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles
quando veio Jesus. Djsseram-lhe, pols, os outro, dlscípulos: as dispoeicões em contrârlo.
Vimos o Senhor. Mas ele dlsse-lhes: Se eu não-vir o sinal dos cravos Gabinete do PT<!fdt11. em 15 de A~rll de 20:?0.
sxo JOSÉ
TER.\iO DE b.ESJIJ1'AÇXO DE FlSC .lJ. DE CQ~iRATO
em suas mãos, e- não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não~ ALU!zJ.O
PREFEITO MUNICIPAL
l.Tratl- ~ dt Jetip-.:i;b d.: ~idc.,r piu lt'.:tn1pnnl-.umt:n!~ t l\i<:.àlic;aç~ d.i i:utuçílv d,;
puser a mlnharnêo no seu lado, de maneira nenhuma o crerei, COXTM-MS
(~l\!M ll~i:"!, lk~ l.!.'flilOS J.J :!..'i. 'i'! .ltt !.d rl_ M\M .. de 21 Jt 1unmi ,:k- ,o..:: . .
2.fi.:a &:tign.üo o ttni.11,,-r 1!-..1h~ ir~t~do pM.1 Clmt'r: lim;:t:• ck fu..:a! é.o cu1mat...'
E oito dias depols estavam outra vez os seus discípulo, dentro,
;::~.hfo ai!l't a - PRrH:ffT~f?}\ Y.tr!l:U_'.H';\L DE PJ') \'Lltf-.~ DE .'.-IT:'\.iS e com eles Tomé. Chcgóu Jesus, estando •• portas fechadas, e
El>!}C\ÇÂ(\!!.!tt.ll"UC(N\•ri~JYAl.DOCEV,Rl'.!:.RflR:\ r(mr11nm::.t"tut::
APERECIDA DO TABOADO
apresentou-se nó meio, e disse; Paz seja convosco. Depols dlsse
FIS('AtDOl')NnJ.TO
'
~úME: GlLnERlON DEAL\1Eift.'\. t.1Jr1t__PfllF. r D:\SILV'l.;J~,\RAU.[ VAZ.
a Tomé: Põe aqui o teu dedõ, e vê as minhas mãos; e chega a tua AVISO DE LICl1AÇÃO
FIHX'ES~O; :!03!19
<:(.:..1"R.\Tt1 ~., 1:1r.:1J~•)
EDITAL
N.'
025i2020
mão, e põe-na no meu lado, e não sejas Incrédulo, mas crente. E
(.l~iJéTO. C Ohj.ç'U í.U Prt1i:m, t:d!...;tlo é ;1. C,,r;~'1i.til.O 1k Emrr.:1>a 1\in ii."'r ,;f\'f J.;
Tomé respondeu, e disse-lhe- Senhor meu, e Deus meu! Disse-lhe
DE ALMEIDA. Proroilo do Mt1nlcip;o
tr,11~rvi.1, ;;~,,11!' ptt1 diY,n.tl lirth.'I! ~ .;t.:ruli:r..;ntv 1 t.:-.=1~·taid1 di ,:,!,i::i<;lc, no ;1:,..1
1
Jesus: Porque me víste, Tomé, cresteibem-aventuredos os que não de Aparecida do Taboadc,'?-..,S. toma púbkc a quem pana lrneroeser, que &::211~').
DAT.\ PAASSP.:~TUJtJ, P()J'.:".O~iRA,Tf'I; !1ifJ.Vi1Jl{•
se acha lnstaütado na: Prefoilyra Murucip.al de Aparecida do TaboadolMS; o
viram e creramjesus, pols, operou também em pre5cnça de seus Processe de tjcnaçãc Pública. na rnodnli<lado de PREGÃO PRESENCIAL VíGt.\ClA: 11!f!2 "1020 :i. 31:! . Yll) .•• t
3.Compct~ lc- li\Cill d;, ~,;n!rúo u :;rnmftl.•·,hl.:n,:n!r, t l!. füoli.t.J;;i1 J.> forn«imtn,._, do
dlscípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro.
N.~ 022'2020, j)'Jto Sistoma de Registro de Preços. com fundawcn.to nos
Estes, porém, foram tSlritM para que crelats que [esus é o Cristo, di.0Bposttivos. da ter n.010 . S.20. da 17 do jwho-da 2002 o do Doaoto M1..1nicip.!1 .:i*-1,,vurr.w,~oJ;.l~i\-i,;;firndt:tjllo:;t:1Ml""llWiqu.:rci1.h:rno!m11ur;,,:-n1<,~omn1;..ll
s-ju~. dc,ciJ1m~-r-Jt obw-.-.iJ.a, ;r.,.1-tt;'.J.} ~m t•·,;htrv p;,:;p.rio :e.!;i,;- a: ":orrct":. ;ias e
n. 11!-, dê 10 de dezembec d9 2009, com a f!lülndaô-s de sek!-c.ioP.àr empr&o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vlda em seu nome,
rt"pç11&11Jo - st: ;nuorid.dt c0-mpdm1e iítt.m.dc r,..\'\.t)'-'i.ri~ f"'l··i.~~lli ~ir:t-r.t.: J.t:;(fa:.
sa, ptik) critério- do menor pro-ço, para a prestação de servtçcs de tran&p-Orta
MENSAGEM - A Liturgia do domingo, vivendo ainda a alegria de ame~nciaf rrnJradp.at lnlermuníclpal e lnterestadu..t c!e alunos da rede Rlo V::.rde dt m:Ms. 12 de f1:Y::1rini i.k !ff.!'11.
de
ensino,
mora:fores:
d.
a
zona
rural.
alunos.
universitários
que
estudam
em
.MJ.rl~~,n~r1~Ktv:;tr
f;
p•.<OII, apresenta a NOVA COMUNIDADE (a Igreja), que nasce
cldadó$ vizinhas a pacientes qoo faz.em tratam~nlo em oulf'CS murricip-ios
i>Nfc1t(•~!fll(lp.if
.
1·
da Cruz e Ressurrelção com a missâo de revelar aos homens a
da mgiAo, con!onne n,acesskfa.d e da. Administra-ç,ã.o Públiea de Apa:'ccida
1EfL\10
DEDESlü!\',\Ç..
\
O
DE
HY,'
.
,
\.
L DE ("ONTR.®
Vida Nova que brota da Ressurreição, A!, leituras ilustram essa· do Tabcadc • MS.
!.Trata-»: de d.."Sl~v
'
.:l:..o--.·iJv.;.tr.t~<1F1tpanf.. :.:im<,i\-tH r•.•"..'.'.iiL::1;,;-:W .:fa :\tw\:',o ik
realídade., O Evangelho nos apresenta a O,mu,1/dad,, das O!. lntéressado& pode.rêo- adquirir o edlt~I e seus anexns, nos dias ütels. nô c.ontro11.i,.;3o.~~ l.et1Tlc{ ~1rt.67 da Ld rf, ~6<i6.de21 d:1unt<,·;k Jj."\t
f\orério de e.,:ped~te da Prefettura Murrtcipãl, na sala do Cepartamen1o
Apóstolo,. Jesus vivo e ressusdtedo é o CENTRO da Comunldade Munici?al de Uc!tação, sltuaoo no Poço Municipal "O-Ido Bernardes da 2..Fica dt=i:igr.:i.Jo o tm-ioor M>. ,ho ir.Jk~ P1i.i. 1!:tccC"r ! f~ de li~ d'J ;:omui.:
.
:
cf
d,,·lli.
l
J
i
;
pm:
a
PR.lifE!1"
!
.P°'
MU!'lll('.IPAL DE RIO VfflDE DE W/\fS 0
cristã. AD redor dele, a Comunldade se estrutura e se anima a sava•. na Rua Elias Tolentino d-e Alma.da. n. -4.098. Jardim São Bento. na f.!)UC.'"iÇ.,o.,: :t run=tJ..;u. OZF.IA'-: Jl:'10~ 1c11_,i:;,;; f\(X"HA, ~,111f,:,!tr.~· i:,giK:
de Apartt~a do TabosdolMS, ou atrl:\vê~ de Sôffl:i'~ção no e-ma.it:
vencer o "medo" e a hostilldade do mundo. Oo 20,19-31) Os ddade
FlSCALMO)!-.'TRATO
l!~.aeao-@op.õrecldadolabo..H
· to.ma.gov.br. ou ainda, v'.a do',\;l'lload no https:J/
~OME: fiTlRERTl)l'oiDE ,'-.L\fi:i1H. U.IClf.!=ffiF.: PDASil.VA., TS:\t:\,\U.'E VAZ.
APÓSTOLOS estão trancados ... apavorados., sem p32... Refletem taboado.lab2soft.~.br/.
J>ROCESSO:!ú);!~
CO"'TR \TQ f',,"le 1.!~'1<!~!.l
as adversidades enfrentadas apó; a cruclfixão de Jesus e na época A seso!o pút,;;ca do p1eglk> iniciar-se-6 il! 08:0>) horas, do dia 05 de maio OBJETO: O Q.,jt'.o d.i l'rr.\-emt Lit/tn\ie ê a Cmunit.J-flo ;k El!lpínJ Piu <>tr•1ç.;•i ;.k
de 2020, na ~ de reun!be-s da Prefeihtre. Mu~ ttJ; ittuada na Rua Eli.3 stnir~~ ;:-m,f(tl" pr.i. J.i\'\'1'Ml lfã,,'w ~'lll ah:&t!irr••.--nto a -,cn.:u.riJ. ct· uAA.:;1çâil M ;mo
em que o evangelho foi escrito. Mas Iesus Infunde confiança, Toferttfno
da Akr.eida, n.• 4.0%. Jatti!m S,lv Benh). na cldode de A()..1re&.fa
dc2:(11(1.
! ,.
CRÍSTO: rompe as barreiras e aparece no !• dia da semana.; do Taboad0,'MS.
DATA DAAS~NATt1R.-\DC1(11!'<rR.,\TQ: 1::rr:·:u)O
Oferece: A PAZ.. o PERDÃO .• torna-os Mensageiros do perdão . ,.4>areoda ~ Ta!>oodoll.1S. ® S 16 de ablil d• 202(!.
V!Gt.~<ÇJA:. t2:1)2•2'm•aj.l:l..?.·'.1.Cj
~.
JOSÉ ROSSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
3 . Ccmp.1t ao fü•.-;l
- ~ t:oni.nlc, D ac.,:irnp;1bh.l!ln:11to e • fl_;:{..i!:r.i;,·t _, ll,,> f.,r,,,.:~ ;me,,!.:, dn
O ESP!RITO SAl'<'TO: 'Scpra": lembra o sopro criador de Deus .
Profoíto
Envi11 em missão: ·como o Pai me mvtou; a.ssim taml/Jm eu vos
1:~~
e,wfo.••,,. Ex.ígt: Fé: - Para Tomé que quer ver para cren "Ní.fo
~,rundo- Sl_lil it!ll<rtitb...<i C\lll'}'"'!rtl.!il'_t{u-1r.J.,:, lll'H.!1.i.t(l. i1"1""ii,~fo::i:,_ pcnir,~r.t.2 :l~..i.?la.
RIO VERDE
R!o Votk t~ Mf. ~.fS, I'.! de fo·.,ç::i",.-. !!.: 1(l{i).
ie.jas inçrlLfulo, tr1tlS fiel..• Felizes os que creem sem terem i;i.,fo..." t
~.b.-in ...\o lmt::,Krut;,,c1·
l
TIR\!O DE DF.S!G:'IAÇ,l.O DE FTSC.>\L DE CO'..,T RATO
a ÚniOI bem-aventurança.explícita no evangdho de Ioão, Portas
hcfd!c Y.unll:ip,11
i
I.Trau. - se ~ ,k. (igna-;3t d! servidor p-Jr:i u:ompanhnni..:nll, e fl1..."l' li,aç.ão d3.
'Tomcadas: Cristo abre as portas daquela Comunidade... e os envia
ne.:u)lô d~ ,:. m1r.11aç.lo. nos t~tm<li do att. 67 dJ Lei n". 8fr'i6, de 21 de junho de
~IT:R:MO OE PE~IG:,,;_..\Ç.!O DE Fl5C.\L DE C0NTRATO
ao Mundo... A presença de Jesus ressuscitado é f..,nte de coragem e l""l.
l.Tr.itl-it d.: J..'n{T'~O de .k,;"\,,."-icloi."r.lf.:1 .t.:ompilnf-.urr;~flkl~ fijÇJ1in\.'."i-'J d~ c,u·~io ~,
de paz... E o Espírito Santo dará a força para cumprir sua missão. A 2.fka ãcííSllOdv o sm·ídaf' abah.11 md°Kado Pll.1 exercer a f~nç4c d~ !hc.al do eiir.i,roia,;lo.:w-;~tdo:!lt':-" ! d.1.Ltin•. %66. de2l &Junh:Odt 1º"3:
b"Hrtt.UC celebrado entre 1 PREFElTUR.A MUNJ('.JPAL DE RIO VERDE DE MT/
PAZ: Jesusof<rece três vezes a Paz. "Shallon" (= Paz total). Dá a Paz MS., t :1 f,.,m..-.:cJói-1,\ DOS SANTOS UMA L'rD,,,_ME, (,.•nf.mnt scguc
2.Fiw dclii;r.a.b o !mhl.f''." :ll'll..,o i™li~~.J r1.'.l e,;-m :r r a fün;-i-u _!!e fo,:1l de cumat.,,
~~kha••t- a emrc a P.F.EM:JTU?h\ Y.L~IClPA!.. DE P...!0 VER06 DE \JT:'MS aos ap,lstolo• e depois os envia como mensagelrus da paz. Essa Paz, F!SCALD0C01''IRATO
ED1!C'.~Ç~0, 1! !. H11nec,J.1u RfN .\o Tl) !«""•ARE°' DA ~TLV.-\., ,;,m!':•rmt r.cs~:
NOMF.:: 'fATl.•V.:E CARVALHO, Ct..o\UOl,A.NE B ..\IONAE 't4UT..\ Cúl-.LHO.
multas vezes, só é possfvel pelo carntnho do PERDÃO... Por L=, PROCESSO! 04~:2010
st
1-ISC,\f..
no (~Ji.,;tiL\Tú
!
CONTRATO l"'l 1so,2M(1
Cristo oferece o Sacramento do Perdão: CONFISSÃO: 'l4.qutles úRJETO: Q ,;bjctíl di!. pn-,critc li..:i1ttÇi.o t. n C<mlmtaç..io de Cl'lpn:up.u:t. aqi.i,ifÃO de NOMF.c (;JLHERI() N DEAL\H::fü.\.. UJ('fi...flOE P D.'tSIL\i~"-. !:;,\Rl\f.LE VAL
PROCESSO: li'Jii!f
(ú?-.1ilATú ~-, 119."bi~tl"
mau:riais
gráfK<:
n
em
11<.,1dimcnta
a
sccmarie
d:
S;iúclc~
HOP,\C
a quem penfoar,k os pecado«. .." Pecadores, urna vez perdoados.
OP.11:'TO: O o,J,1-0 th !'=nt;:; tid~ic é :l Cotitt;u,1.,:io d.! Enlp!~!>.l P;n ;c..r,·i~\'i ;!,:
D,\ ASsm.••TI}RA D0C0NTRAT0: 10:··~.V'W.!O
são enviados a perdoar em nome de Deus. V,xê já fez a sua DATA
tr.uU-f'\<lt..:: n,:d.u µ._'":l .i:~{l"'.\43 li'lllii( cm J!rn,J;rr..::it(t 2 J:~n:w.ri1 d: c,fo..:jl\-~ $.l ;1no
VlGÊ.."oíCIA: J(1f(,3':K"'ZOA31/ll,~(1.:?0.
i
confissão PaS<.,U nesse ano! Tomé: afastado da Comunidade, quer 3.Comp~.i.e ao fw;,tl do cmuulol o ao.Hnpnnh-mcnh.l e :a.fi.J(.illi,urt-, d,:, joreecimenro 4; !ll!lj,
DA1'A DAASSl'\,\TURA DO (ú;-.'.TR.\- TC: ?1:'01.~VW
d!'(~jetoco ptt,-tlçlo do rerv lçc. n fim ée que :n; eotraaa queR"1," Ul.m:i o I!l,c1rum'.!'r.t<t
provas, segurança: "Vér para crrr..." Jesus: compro,-a sua "Divina
\.
1
G~CI.
\
:
1!'
1
"1!·1!llf!-;.3V!~.1.
!
I
)
ti
COfllrntuu! !f"jll01 .:ft.,idi1mente cl!Jm-li~• .u,o~nJo cm registro próprio 1,.,d.1! .u
Mismcârdia'; cujo dia hojt celebramos; aceita o desafio e vai ao ocMrl.'r.t1il:i e rq>1_.lr'..1rnh.'-,c 1- 1!1.,m!ida.dc ,~'lilpelL'tlt.: qnnndo nccc:uuri.;; prv,• idtndu 3 0-,mpctt .10 fü,,11 tfo Wl\.lratc o atNr'1!,L~.hJ::½.'f!t<l t a fücJfü.40;!0 J.l fomt-dnx:n~ do
.>..jrfo
', ou rr1ru,l," . o ~.:-mi{,\;. fu!. dr q-.:.; 1u ~TI~ lf\li; ,qJ'Ul.tm,;, iinuum~rn~ éuntn1u.il
encontro do apóstolo incrédulo.• Tomé, voltando à Comunidade, p<rtine:n!tlq\ltla.
s."jm êcvidc.ten:c olfür.~. ;1n,,.~n.le0- t:li n:,im!." própri!t tll<l.tr à! l~rr~r.;;i~ e
encontra o Cristo Ressuscitado e faz sua profissão de fé: "Meu Rio \'mk: de ~ff:'?i.fS, 10 de m,w;.:i de 21J2(•.
ttpunAndo;e. i;: .w1midedt et'111p,,::t,:nw :.1ú.l!',ihl ;,cçe$~.Írfa. p1woi,!fr..da pentm:-ntc lq'A~
Murto Alhcno Krugcr
Senhor e meu Deus", É na COMUNIDADE que encontramos as Pn;fdto MUlli,rir~I
FJo \'~ Jé MTt\t.f 12 & tb,.::~1w J.! 1!!:!Q,
~úf.u
J
;
\
~,:;
KróJ;~r
provas que Jesus está vivo. Quen, não participada Comunidade u,o
Ptcf<!~· ~,!ünkipdl
1
ouve a saudação de Paz, niío P""•a a alegria da Páscoa do Senhor, TERM0DEDESIGNAÇ.'.l.0DEFISCALDECONTRAT0
nem recebe o dom do Espírlto Santo, Que-m não se encontra com a ,_ l.Trata-. se de de..<ll:.,'ll.iç3o-d~ servidor parn acompanhemento e âscalizaçâo TERl,1,:, DE DE..'.IO~AÇÃO DE F!sc.~t DE co:,.TRATD
da execcção de concnuçêo. nos termos do art. 67 <b Lei nª. ~66':i, de 21
1.1':";i:a-sc d-: dt!igntçlJ c!t s..-r~ii!.r. pi.~ ;;(:.mnptl.J.m.."'rtto e fücat.14Ç&o J;i .:1:n..iç~ J.;: 'f
Çnmunidade não se encontra também com o Cristo Ressusdtado, de junho de 1993.
GMt.4l$0,:m1ttn:m'íde ~~7 dz Ltin•.. Sbf,f,de:!l deju.11'...'' .k l'i'".~?-.
A Tomé e a todos nós, Cristo continua repetindo: "F,/iz,; os que
2.Fks ddg.n.ida o .>crridcr u~hi,- ind!u&.-. p.aãi umirr a fur.ç,l\; de lhe.d dJ ,,,nirJf'J
2.FiC3. det;ign0>fo o servidor ahd.ixo indicndo p.ira n-m:cr a funç!.o de fi!iC<ll
~kbrud.:> entre a P.R.EITfJl.!R.A ~JNICIPAL DE RIO Vt.ROE DE MTi11S do cdntratoçelehraOO entre n PR B.FEITURA ?i•fONICfPAL OR R TO V11ROE
OOYdHam mtsmCJ sem terem vislõ.•." Tudo acontece no 1° Dia da
EDtiCA\,\O. e;; f<,m«-W.ir;; TARTIB!Ó FLORES fF•.A.,
.: (.'A . ..:r,nfüm-~ ;1:i'.;c:
Semana: É urna alusiio ao DOMINGO, dia em que a Comunidade DR MTIMS-EDUCAÇ,\O, e, fome,"klra NANCYKELLYDE SOUZA .FL'iC.
11 •.:;e
."-LD0n1,-..TRATO .
.
, .
~
é convocada a celebrar a EuCArl•tia: é no encontro com o amor ALMADA FO!'SECA ME, conforme ><'gue:
N(•ME; GfLBl!R:C1 N DE ,U.~·~A.,ruciLI1ot F D!\St! .. VA. IS..\D.-\fJ.E\í\Z .
DO CONTRATO
PROCLS$0: JOJ!l?
CONTR.'\f(• N' i.}0!2!),W
'li
fraterno, com o perdão dos irmãos, 'com à Palavra prodâmada, FlSCAL
NOME: G!LBFRTC• N DE AL\1.Ell)A. Ll:CfLFIDE P DASU..VA. TSAOlllFTQ: •") Ohj~ da ?!u.i:ntc Licii.v,lto fa Cmuni~o de üiir'r.::i.a P.lll itt'>-i\o~ d.:
com o Pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus Ressuscitado. BAI.LE V:-\Z.
'ttoin"i.,.l!tc ekúltt p.;i.õ.;
." dh·t1"fitS !iPhu i:ln·aknJimce~:,. Jc..-rt"l&W de ~&~.i. ,!o ;;e, 2:,a
Cada Domingo deve seruma pequena Páscoa,.. em que renovamo; PROCESSO: 30)/19
&:;HO.
~
CONTRATO N' 12;12010
o nosso Batismo, a caminho da vida Plena., O "NoMO Domingo" OBJETO: O ()1;\jetó" d..l Pn~~nte Licitação é a Clmtraioçã'o de E~"c" s.i .D. ~n. r,,1, A::;sr.;;-4fúR" D0 CP\"TR,\TO; i'.!/Q!:1020
VJCt"¼CIA: !'.2:~~.".:02utJU2-':!}
j
Para scn-i~os de trun,port~ c-~oltU" para divcrsas linhm; em .itcn<lin-ien•o a
é de fato «o Dia do Srnhorf" A liturgia nos qucstiona:"A nessa
3.C,,rr,p..-::t ao fhu1 de e,,ntuta o lC-on1p,11nb.mtr.1v t '- ru •. ,tin-ç.J., Co t,,,rr<1.-çim.."'1111i dó
.•.
obj.-«", ~J ~,11,ç!I) 00 s.-r,i~, s fun ~ ~ ~ n-om;a:5 qt.oertgl.il.tm.:i fn11ru~hl<-.'.m~.i.U
' :'.!
Comunidade é o local do n6'00 encontro com o Re.su!!dtado? ~1.-Tcic.tit de eduça,;.i!o -oo ,mo de 2020.
DATA DA ASSINATURA DO CONTP.-'.TO: l2i02!!029
it;.l.W. dcv1i.t;im-cnu chKnlli'-u. 11.no-t...lll3.l cm ti.gimc, pt\Jp:io 1<."'1."!~ ;i:s t..::mrl:xm e
Na Comunidade, somos unidos e perseverantes no estudo da VJGfNCL-\! 12í02i2020 a ~lf!Z:~O
~.rtJMO-,e .a ;u!Ni.4.k c~tcnt!' ~ n«C\....iru p,..-vidbx:iJ prrtirumr" aqucll.
Palavra de Deus, na partilha dos bens e nas celebrações! Vivemos -3.Com~tc ao fís.:al do co-nrr.tto o l!comp,u'lh~mt'1)t0 e a fht·:J!iz.açâo do PJ..l \'ade d.: !\.ITfll.fS, 12 & fc·;mir.i ci:fl..?Q.. lol '
!.lr!rit, A"-''."rtf, Krut.:r
1
a alegria, a fraternidade, Õ perdão, a paz, que o Cristo wsu.<citado
ft'1"TI«'imenlo c.kiobj(.lt!J oo prestação do serviço. ;t fim.~ que as n,1m1llS q-ue
Pn:rdlü }foru..ir,,J
;;·
:regula:n1 o in,trumento rnntratmJ St"jam devitl.tm~nte ~ cr.'ll.dll!, arwt»ndo
veio trazer, ou alnda trancados vívemos o dima de medo? Podemos,
f,
.
a:
com sincerldade, dizer_. que Jesus é nosso "Deus e Senhor"? Pe. em registro prt}prio · tocL1! AS OC'orrctlCfas e reportando - se a au-toridAde T.ER~i~) DE DESIO!'+'t\(,~t) OEfh<.:Al.DE etJt••TRAT<J
C(1m~1,:me. qll:mdo ncc~~a p«>vid,3n;;ia JX"'Ttinente AqUc-la.
t.Tr.r~- $C de dc~gns\lO &! ::,rYid.x paf.l 3Ul"iTlfJJ'.lutncmo e tl~~lirnç-11' dJ. '-.\roiçl.:, .:!:
.Antônlo Geraldo Dalla Costa -19.04.2020
Rio Vi.T,d,::- de 1-iT/MS. 12 de fovm·iro de 20:20.
a,;
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Eleito residente do TSE, Barroso

diz qu eleição depende· da pandemía

u

Ao ser eleito ontem (J6)
para presidir o 'Iribwial
Superior Eleitoral (!'SE)
a partir de maio, o ministro Luís Roberto Barroso
afirmou que a realizaçâo
das eleições municipais
deste ano depende da
pàndemia do novo coronavírus,
Conforme a Constituíção, o presidente do TSE
é eleito pelos sete nlÍIÚ&'
tros que compõem a Corte. Numa tradição que remonta à piimeira metade
do século XX, porém, o
escolhido é sempre o vicecpresidenle. Barroso
permanece no cargo até
[evereito de 20".2.
O ministro Edson Fachin foi eleito o vice-presidente da Corte.

IHNISTÉRIO DA SAÚDE

l

No discurso de agradeciihento à sua condução
à presidência da Corte,
Barroso manifestou pre-

ocupação com a saúde
da -população por causa
da pandemia do novo coronavirus e do possível

pação é com a saúde da
população. Se não houver
condições de segurança para realizar as eleições, como conversamõs
[ministros do TSE] em
reunião informal e administrativa, nós evidentemente teremos que
considerar o adiamento
pelo prazo mínimo indispensável para que
possam realizar-se com
segurança.", disse o ministro.
·
Barroso disse .. que o
TSE não apoia o adiamento das eleições municipais de 20'..!2, quando
adiamento das eleições serão escolhidos o presí-.
munícipaís
marcadas dente da República e os
governadores.
para outubro.
"Não apoiamos o can"Nossa maior. preoeucelamento . de eleições
[de 2020] para que
nha a coincidir com
2022. Nós consideramos
que as eleições são· um
rito vital para â democracia, portanto, assim que
as condições de saúde
per nú tirem, nós· devemos realizar as eleições".

ve-

'

f,

'!

Mandetta anuncia saída
do Ministério da Saúde
-

Ele a~undo-u a demissão em public~_~-0 no ~ittér

Em sua cônta oficial no
Twitt'er. Luiz Henrique
Mandetta anunciou na
tarde de ontem (16) sua
demissão pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de ministro da Saúde.
Na publicação, Mandetta,
agradeceu pelo tempo à
frente da pasta, ,:Quero.
agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser.
gerente do nosso SUS,
de pôr de pé o projeto de
melhoria da saúde dos
brasileiros e de planejar
o enlrentamento da pan-'
demia 'do eoronavírus, o
grande desafio que o nosso sistema de· saúde está
por enfrentar."
Eletambén1agradeceu
os gestores que. eompu-'

...

Qualquer
mudança
no calendário eleitoral
depende, entretanto, de
aprovação do Congresso, _ lembrou BalTOSO.
Ele disse que a Justiça
Eleit.oral mantém contato com a cúpula do Legislativo para fornecer
um parecer técnico a ser
considerado em conjw1to
com "as circunstâncias
políticas" relacionadas
ao adiamento,
A atual presidente do
TSE, ministra Rosa Webei; assumiu em agosto
de 2018, e esteve no comando da Justiça Eleitoral durante a última eleição presidencial
"0 país deve ·a vossa
senhoria a condução de
eleições dificílima e sob
os ataques mais diversos,
de maneira impecável e
com resultados fidedignos que fizeram honrar
a Justiça Eleitoral", disse
Barroso ao elogiar a pre:
sidente · da Corte, Rosâ
Weber. - Br.uiü

nham a direção do mínístério. ''Agradeço a toda a
equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito
aó meu sucessor no ear-.
gó de ministro da Saúde.
Rogo a Deus e a Nossa
Senhora Aparecida que
abent>oem muito o nosso
país".
-Mandetta e. o presidente J air Bolsonaro jâ
vinham divergindo sobre
e J caminhos para o combale à pandemia do novo
coronavírus {covid-19).
01 ministro se alinhava
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) pela adoção
de um isolamento social
mais forte, _ enquanto o
presidente vinha defen-

às

Ocupava o cargo de minístro da Saúde desde o
íníclo do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019.
As noticias sobre a possibilidade de ele deixar a
pasta jâ vinham há duas
semanas. c-1&Bnwl>

.

·

PROUNI

dendo a abertura do comércio como forma de
evitar impactos na economia.
Médico, Mandetta foi
secretário de Sâúde. dé
Mato Grosso do Sul e êleputado federal pelo DEM.

-~ ~,i

FISIOCLÍNICA
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E-REASILITAÇÃO
Pilate1, lllilà~, Odonloiogia é Psicologia -

1

MEC vai lançar edital com novos prazos
l'

O Ministt.\iio da Ecluração
(MEC) infotnlOU ontem (l6i ·
que vai lançar um uovo edital
do Programa Universidade

para Todos (Prouni}.
Segundo o MEC, as 90 mil
p,.,ss<>aS que estão na lista de
espera e aguardam análise
de docwnentos ou que não
tivernm a oportwlidade de

compruvárinformaçõesj11nt1i
às instituições de ensino supetiur não vão ser prejudica-

das. O Prounl o!era'e bolsas
b1tegI'llis - (100%) e parciais
(50%) · em bistilui\'Õeb privadas de edücação supe1ioc
'As atividades do progr.nna
foram suspensas de,ido à paralisação 'de serviços em estados e muníeíplos por causa
da pandemia pJ:Ol'OOlila pelo
novo coronavlrus. Mais de 90

mil pessoas que eoncorrem
a bolsas de estudo remanescentes do prngr-.una enconl

tnun-se nessa situação.
"P'd.SSalilOO por um momento inédito no pais. Gostaríamos de b.anquilil.ar os
estudantes. As.sim que tudo
se normalizai; o MEC dará o
prazo que for necessário para
cuocluir essa etapa. Quem
preencher M requisitos sera
contemplado eoiu a bolsa de
estudos e poderá faz.er seu
tão sonhado CUiõO supetiortt,
afirmou em nota o secretá-

rio de Educai,'áo Superior do
MEC, - Wagner Vilas Boas de
Souza
O MEC já havía suspendido, por tempo indeterminado,
o peiíodo da lista de espera
do programa. A lista de espera é uma oportunidade para
candidatos que não foram
pre-i;eleciona<los na primeira e na ;;cgimda chamadas

conseguirem uma bolsa pelo.
pnigrama,..,_.,......,

THATIANY HAIDAR
ESTÉl'ICiST;.. FACIAL E
COl'.PORAI.

• Ora. FABIANAM. S. VOLPIAN.1
ANE.STESlOi.WiA] c\1H!CA DE OOR
CRl,1-1,IS &OOJ

Ora. 'CAMILAMENDONÇA BRAVO
CUN!CA !;EAAl l lNfECTOLQG!i\
'
CRM-1.!S 1890
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CÂMARA DE COIJM

Coxim inicia · segunda
etapa
Mesa Diretorà nomeiâ
.
·
.componentes de
de
vacinação
contra
8 gripe Comissão Êsp~"Cia!para
'" ·
.
__,,, estudo e atualização da
· Lei Orgânica

C ou E) ou crachá funcional.
A pessoa com comerbidades (doenças crônicas) deve apresentar
laudos ou declarações
médicas, comprovação
do BPC ou doeumento de aposentadoria da
pessoa com deficiência,
além de identidade.
Agentes de forças de
segurança e salvamento devem levar carteira
funcional ou holerite
com documento de ídentHicação.

Atendimento

o.

Dando continuidade
à, Campanha Nacional
de Vacinação Contra
a Gripe (Influenza), o
Ministério da Saúde enviou esta semana para
a Secretaria Municipal
de Saúde ·Pública· de
Coxim mais 400 doses
para a segunda fase,
destinada a caminhoneíros, doentes crônicos e agentes das
forças de segurança e
salvamento.
Os idosos, que ,. são
prioritários da primeira
fase, continuam sendo

vacinados, apesar de
Atente aos documenquase 90% já estarem tos comprobatórios para
imunizados em Coxim.
levar junto à caderneta
Segundo o ministério, de vacinação:
·
a vacina não age contra
Para se vacinar, o
a covíd-ts, mas prote- caminhoneiro deverá
ge 'contra os três tipos apresentar um docude gripe mais comuns mento de comprovação
registradas no ·Hemis- da sua atuação, que
fério Sul no ano passa- pode ser: carteira ,de
do: influenza A <HlNl), trabalho,
contraeheinfluenza B e Influenza 'que com documento de
A <H3N2), auxiliando os identidade, carteira de
profissionais de saúde sõclo (a) do sindicato de
na exclusão do diagnós- transportes (categoria
tico do coronavínls, já de motorista), carteira
que os sintomas são se- de habilitação (para momelhantes aos da gripe. toristas das categorias

atendimento nas
unidades da rede de
Atenção Básica de Saúde de Coxim é das 8h às
llh e das 13h às 16 horas.
"Pedimos as pessoas
que tenham calma, procurem não ir aos postos nas primeiras horas
para evitar aglomerações. Venham devidamente precavidas, com
máscaras de pano E não
esqueçam a caderneta
de vacinação", orienta
a coordenadora.de Vigilãncla Epidemiológica
do município, Patricla
Ferreira Gomes.
(Assessoria)

COXIMII

Vacinas de rotina estão disponíveis
nas unidades dê saúde de Coxim

Ontem voltaram a ser
aplicadas as vacinas de
rotina nas unidades
de saúde do município
(Policlíníca -Lourdes
Fontoura, ESF Ilda
Kohl, ESF Totó Araü' jo, ESF Argemiro Barbosa - Silviolândia,
ESF Jorge Ritt, ESF
Senhor Divino, ESF

Marechal Rondon e
ESF Santa Maria).
.são consideradas de
rotina as doses pentavalente, poliomielite,
pneumocócica, menlngocócica, triplice viral,
febre amarela, entre
outras:
·
O calendário de vacinação foi interrompi-

do devido a Campanha
Nacional de Vacinação
contra Gripe para vacinar os Idosos - principal grupo de risco à
Covid-19.
A vacina da gripe
continua disponível somente para os'grupos
prioritários classificados pelo Ministério da
Saúde: idosos, doentes
crônicos, profissionais
das foças de segurança e salvamento e caminhoneiros.
Todos
devem apresentar dociumentos comprobatórios e levar a càderneta de vacinação.
"Pedimos . as pessoas que tenham calma,
procurem não ir aos
postos nas primeiras
horas para evitar aglomerações. 'Venham devidamente 'precavidas,
'com máscaras de pano,
e tragam as crianças

devidamente da mesma forma. Jamais eo-.
loquem máscaras nos
bebês! E não esqueçam
a caderneta de vacinação", orienta a coordenadora de 'Vigilância
Epidemiológica do município, Patrícia Ferrei=

ra Gornes.

o

r"~'~'
i

t ---

CTdC

~

i

!

~·-"' ·~~r-"~•ff"'

E·;~u. ~ , ,_.. i;,_
t~fl.~~~lé~
p
'>

'-~-.~·-,-~••••

Após indicação das
bancadas, a Mesa Direê
tora da· Câmara 'Munieipal de Coxim nomeou
os vereadores que irão'
constituir a Comissão
Especial para reafüação
de estudos relacionados
à· Lei Orgânica do munieípio. A partir de hoje
(16), os vêreadores Abilio''
Vaneli, Dlnalva Mourão
e Mecias Alves terão 30
dias para apresentar
uma proposta de revis;~
e atualização da Car~,t
Maior da nossa cidade.
A Lei Orgânica de Coxím data de 5 de abril de
1990, e é por meio dela
que o'municíplo se org~- níza, O texto é votado em
dois turnos, sendo que
deve existir entre eles:o
intervalo mínimo de dez
dias. Para que as alterações sejam publicadas
oflêíalmente,: é necessãrío que sejam aprovádas por, ao menos, dois
terços dos membros da
Câmara Municipal, que
então a promulgará. ~
•A comissão especial,
junto a câmara, vai fazer
a atualização da nossa
Lei Orgânica. Desde ,Ít
promulgação da Constituição Federal de 1988,
já são mais de 113 emendas constitucionais, e . â
nossa Lei Orgânica está
desatualizada, tanto efu
reláção à Constituição

Federal quanto à Constitulção do Estado -de
Mato Grosso do 8111: e
até mesmo em relação à
algumas legislações que
surgiram posteriormente. Então é importante
atualizá-la de acordo com
as Leis Maiores", explica
o vereador Abilio.
Conforme o texto eonstítuelonal, é possível
propor e modificar leis,
o que inclui. a Lei Orgánlca, desde quê pelo
menos 57c dos eleitores
do município manifestem-se, reunindo assinaturas, em favor de um
projeto de lei A Câmara
Municipal deverá reeeber o projeto de autoria
popular, processar e vótar.
Após a aprovação da
Lei Orgânica, fica a cargo do prefeito fazer com
que esta seja cumprida,
sempre com a fiscalização da Câmara de Vereadores. (Assessoria Cl'vIC!

1,,

-

atendimento nas ' ,
unidades da rede de.
Atenção Básica de Saúde de Coxim é das 8h
às llh e das 13h às 16
horas.
(Assessoria)

INVIÜLÁVEL®
:S:SG.URAf•fÇA E MONJ'(O.'RAMENTO

l

Parcelamos em atê 6x no. cartão
e trabalhamos com sistema-em comodato (locação)
.
í

Fone: 32914862/ 9.98'15 ..3567
Av; Virgínia Ferrefra, 5.00/Sala 7(Galorra Avenida),

'I

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

Devem ser imunizados doentes crônicos, caminhoneiros
e agentes de segurança e salvamento·

Fls.005658

sEXTAIFEIRA fl DE ABRIL DE2020

COXIM

~ COXIM

COXIM

Prcrd1ú ~fo,,i,,:ir.il p1: êl".l~e;: .:,;j\lÍ1i~ 1.Wnini,nutil"J de- ber~ e '"1'Yil,w. q~1idú b
i.mifli',-indkd .¼ iil,1. ipçra,·inr.;,.li:r~lo.
•
Att.13-Qi. !l.lldo J1 .;b.>rd.Ji.:m dcvcX'\lt.11 .:,up.su;;a.,.. ~e;.1o i.;:J" .,~ 1.:W ;u "i"u,,t..*'1

Íu!'l;.;.i;i:> .!( Cu.\l!!'l-t,~. ird11U1·,
aii ~ de \';i.iur.1lrfoi, t t!: ouu.u

"i)]~ i,4'n. .t {'11,,i_n,n,s!.:. d: h,an.,;,u :.;.,ÚiWiM n
tf,>e<1IV l partí.:ip,,~16 .!.:- .;n·i\Wr,.>t pUbJi.«i.: raum

ptv,t~r...:iu"

OPRJ:.,-EITOMi_,f\ilf.'litALDEt'i.1XIM.õ
!Afhlfi

.::.: i",w.1":úrih-uifl'>eikg.ih.~po;1.d11u:-nt.:o,for,._..,wr.
\11, d:. lci Oq;l.:n:.i do Munkip;u de Cu .•• ~m-MS:
Cfl~!'ilOER,\'.'tT-0 & dil-?!St'-1 no ãrt. 30, J : !I, J.:i C,
,o~~mFR..\-.. ;OOv J!ipr,fW m, art. :n. n. d1 (\~
(úNSIDE.R..\..'. -."DOaJ..-d.1.raçI.,pl!blir.i..i::~it~ãil
,i.à\Ir..i.i peta. C'11~i1.<1\l.:i Mwidi.J de S;1úJ.;-úMS ~

r~,.Í-10.t . f"k.:'i !S:JjX"~li~-Of 1g,,:'!\.I .:i;
1- X~ r.;.,,.:il.êi:U. no 1,c:í~ulo;
D .• ~[.:u u~m .il!t.;.n..-w. ,;!.: ~iur.ui,,;.l q-•• ~ .b. .ih,!mll';l ik jN..::llit de w l.:uJ.t,:
111 - ~k'Jircm 1 t(n,~"'r.t ik w.k:.t :n n.:.IÇ),i,~ S ~ i;ti.."">!!a. quaT1t.:G veaea p.,t.1ran

MATOG:t.lJS!tVD0:5lil.i1Q..l.:l
.t. 15,lell.r~vt. l?.e11ü:.rt. 73,

Pf~~if¼.iJJ1lf4.i)i..

1lw,.,.;u f cJc;:d (ÇF11i~i;
:iç~ rro~wt ((T:l<%t:
J.-mt.S11n:!~a.ot.w'h•Ccrro-l ;k. rn;1.~~:t1~0:::n~l111 .;;vin1,1 s
l).;-.:..l~i1<,.C 4;: E~ rg,lr.,;i,1. cm Sa~ Pii!J.i i,;.i: d.; lt11ill(l • ·ia ir,,c:n..."\;;r,ll .!.l. Or.,ID!a.;lo
Mc..':iJ~ ~S.i.Wc. an'.:O dtj:mciru.:ltli!.?.1.}. d;i !UL"ffi OM~.:i Dn~l.)Õ~ Eui<ra,lnda ···
:::.ll 5riudc?ub1ic1 d: llnpwtlnd.- ~fu.ive-..ii-ESf'.N .-,icul..J:ip;:1a Pu:u..l"ol n. 1!!!':VW
~.1S, cm 4 &. th~rciro 4: .!010:.
ccvsu» RA"'4D0 o pNYiif;:; n.i Ldn. !3. 97:'. ~ fi fc\\.'Jl:"lrv & ~mu. que Jupúc. ~
;wr..diJ.up,;1r~.c:1rn::11unµ;.u1,.tdi.Ún.:~u::i;1..k ~~~ 111,!i;ad.:iw.r-,ttl!\.:;&mu~.:Nn..1
df,,in~nic4_,n,n<•.;i:K1,'1.:lwirw:;
1.:-Q:S:SmERA.,rno 4;J.;" o P'I~ rlt risco p..r:i infi:-:ç "~!o covo ,vtf'fl.1,Irui- cu-"WI9
c.xnrtc"-~~~-.,1,,U iifo. ~.-·~c\w.nJ~ t ~~-: :;~mf~~·1:itii.:.u. iillu.nul.tupi.:ucra;.
r•. if1iratôriu., ""'. aras (ilrnn.rbidàdõ p~~'"i,ti;nttt Gil.t . ~,...,, t<..•114ll1.ir & um a.;t•u;rn,,.-:'.t.,;
,fo .:,.u.ki ii:r;tl d; i...utle :l partir do -.óf,tit;,iü-;
co~:-itOtRA."'i
" L'V .:r~ il, hl:..i.; i! .fu.:iti.l &:: )\h hll-C 'r,;r &J ü~. .,u.1n.1 i& l lr..!~
v-,liU.::n..< Mici~ii> e t.:anlm~ 4u-c \·ài:m imiuçl.;, ' rl.iC.:.'d.~ dceeça e dt üUU"llí 1~V~i
'";;-o :J:e!i.v illliHn.&l e i,.~füürlo
,
.h ;JÇf<-:t e k'ni,,
. ;>( -n. ~ r-~ .l ;. i""t(',.w e recop,;,u~. ::u tàmli, do ;;r,Jjc, 1:i~; d.i Ccru.titui~io f
{CTU};
(ú:'-. s1L1t·R·A~
.·n..'), a .icc~~,iJa& .!.: ~t,i wn;ro .a....,-ia.I yrçç0<, pa.
. ;:.iu~ ;!,
.!lltc1:,.uu~ .:l.l CQenJl~
PJ~SOL,\i'fa
l

rtl,,·Ultl.l.a«i:L1
AfL 15-Ewn~~ ~;tilf ~ ~);.u.i:" t)h:r,:le &\"~rlo i-1:.i c.,n1i.;.cip,kl1 i PttlÇ\l:.1duóa <iml J;;, Mi. ini,;ipic .!~ c~ll:im·~ts pan u rn.•\-l,Jfoda"' juJi,.il.Ui c,H,;cii:, io,;hm .•·i: a.
rn,;p1--"i1.m1 de i;Io de lmprobhl.• <1lc IIQnir.à.n!l .•4, quandu (:.Ulhtl
An. 16 .. ati: Di.',."l'rt O cr;tr.J. cm yi,oc m d.1r.i. dt Jll:l p'1bl.k~o, n. • op!ss u dill'Qt4i<.I
:m.Ci'111..i:lti.v.
C..i1,itu {~,IS}, tG' d: a.Ldl J.;; ;2{'!!{!
A1>l11.i.. S-w
. J.at

Tín H.0 1- 0.1\5 O!éi-l'OSl(ÕES GhilAiS:
.\.~ 1., - E.tlt' ~ f(10 di,;cipiliiii. u.in5tal~--i~ ~ ~:t.t!i'. on.hi17.1~ ã..' Mtim.:ipiu & CvAi·
n;.~.rs:. bm, t<'mn ~ c..m~l"Ca~ J.: KnidMts pUhlki tn\.-ni,lr:til e t ana.ç.t:i ~ ;v~ &

milncil)
Ov~z~._, ruc.t1ncn;..:i.u 11~ili:
{'4ll2.U'X•2.::t.•.t.!W.l9 }J"Q~üt._.., lf~_l(r:}1-.)
04122 C•.11.:i:.lí'Í..I] úúH )}9f!.l\l'Y9 Hl(")\JtJ
3Ql1H :.6 ill t~X'9 ~}li;ó;tl! ~.~9'QJüOO f(l{(t{i(f
:;}ttJ-í 2v?~ ti'J09 2.í.t]6'.(,,::07 )J•l{iJ9<)9 j'!);;,o{lv
.)-í'Wl ~&-~~2 ,)'M lll'.?ó (•li:~ 'BillJ,~,i.) J~l5\l'l
lOl(ll :67é2 liffi.102~; \11'~ J;'X!)~~' líilO'.'•)l

~;.e

2f•li!i
ã,IJ('!

amufà.k
na~ cu ~;\tnn~ 2. .•,n •.• ,M,to d.e f!e'-'~i i:!Gu i:n~
. • em c.:1cnm~ !~ti. p:i:-a
fu,..; d.:. pt\.:-nçio t ,.,_mh.u:t a c.~ni..i;: pl'-',,Jcmi.,t :miro ~'<'tw.,did ptlli iu1;.;riJ,.d,:1

~~:::~=;t::::i:i~~in1,Ji

uniW~. pt-.d~ ..,.,. ;:oo,..,.;ãdü.i i.:niJ.:,1,;i j,.'.ibii".:t:.J
rr..w~lp~ii. ik g,wlqi:..:.i ,..;.1u.J.1,\.!rnin1•U·~,.-l.t. ;o."!ttÍjl1N"'1 v~·iuci.i.J,a p-nn..;p;4~ ,!,;
bi-:rnHfili~,;~ii,!!1;1..;;Um;!t-11u1m•pn- .• 1:14";$1..iC..b,U Ú!ut\WFcJ~r.tl\tt.3':},r.a~1u\\:•
d;);, S:m1J..>10. Púh-lí~.xJ.:> Mu!\>i!fp.iú deC,>lim..MS:art. lfSJ)i= r,l,ã ~n.aii !Ci.::i:i)'1i-c.h,:'ts
i i!lti>Úh:, t.:r..!..~ cn •·b1;i. .i Ut"~iJ••k dt d.;,.::r.•-..•h·in~nW dt ~bi.'hú·i;~u!r!l,,iJ.o l:i

sur.:

Mtini.;ir,111 Jc '.&M•ilo: ,:kCo~im -MS. .
EMPRêSA (S) VE,N CEOúAA (Sj MARlA MJNELVíl'IA DB UMA J,lE/ C'NPJ
01.~ 671M~l ..S5lt.S J.lZ.016,S6. REüIA.l.fE
.' MARIA DEMORAES OF!».'DR.r\DE
-MElQ.iPJ-003,H7.J.ll..ci,;PJtcHJ47,2\.'.TOTALOERi\L:RS2.JJ.J6\76{du:n AA»
e trinta e tr!s: mil e trcL.c.11los e ;c:,~nhl e tris !';ah: e nlcn4i e: sei. .:.r:nln'-'S)
Cn.~rrQ.MS 16..kAb-rit ~102:0. N1V7.,\DE SOU7..-\SlLV)\. PRfi.GOEtRA.

ponui;. ~onn;1t1,;a. n" 911?il20

F,:XTII.ATO DETh.KMO ADmvoh..• •J04."\0COS"[RAT0 N~ Jf,J·-:•Ji7.
FARTI:S.: 1- Y,lft;1dPi0 DE CúXlM. .-DJ.S,TIJ,\5/MS
2-S. lLU~FüRM:\TIC,\ LTDA
CL.\USl1tAPRJ!:.tElfu\
Fí~pnl!Tl}pdo.;; fúnlr"""~ ...,.;,i,l. ll. r{' 16~-'2'!17, pckp.:it..,J.:, .:!&: 12 t~} m.">d.
.'
Cl.Át;5FL\ SFGll~DA
O r.WC~ i)l1:!oCt)kTi:n11..:.· é.!.: RS 1.-175.(,v(,.fl'j ÍC!i. irulbk ~u~,nllM': ~fo.1uc cin,.:o

..i

~w;~~u::;t:=:rf1:;:: ~~:~~:!tfr;r~~ Jc ª:'1 ~

;;

IV -Ft.:<:nc.htttrr. fo.."ll111llrisn J: id,.-ntiü~ d.: ";-rf.:1;l,1-; te cerras ti~~_
V-Eídlil!UUO .,;iid.tifI(e .k ~&,.iro.i ~ õ,.1ioo:;c~-;:);i que. i.: drri5ir~m aC~•i.icr,-!,1S,
ecm nb,.,:r.-Jr,..:.13"® art. J0.1-.ip.."a" , p.:.J..,,,.fo ~pro;bi.h l rntr«d.i. .:!.: ~ p p.HJ.&:D
of~~rii,., :.,~i~P,:.hli~.:n..-na c.:muiikaç!io du W.; ;W S::i:rdirw \fc.r.i~.p.tl 1k s..~tiJc
r'Uhik;_ p;i:r.i z ;!<yld;i, pwVi<lb."" W:. 1r..:?w.1\'.? J;:)!il-i1'ç:b de (tJfotil- r-,:,Tid.d.
Art.' 14 - O tr,~lho t,k~..-vt.,.;J..J ou bMHÍr,IJ; ur.iliru.. ~ri c,-n.•i.k.1...J.l de '1.Jn.!e

- •••

RHSULTAD-0 DE LlCff.".ÇÃQPROCl:.SSÓAÔMINISrRATIVO h"l" 164:1010.
PR'EOÃO PR.ESENl.1
.' AL W 012.-2020.0 MUNlCiPIO DE COXIM. ESTADO DE
MATO GROSSO DO
por itrtcrm-:J~•- da rua COMJ5S.~0 PEllMA.-...ibNTE DE
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DIÁRIO DO ESTADO

Passatempo ::
ÁRIES • DE 21/3 A 20/4
Sextou com ótimas promessas da Lua aquaríana, que ilumina os seus sonhos e faz excelente aspecto eom o Sol em seu signo, As colsas
~evem ca~inhár bem pra o seu lado.
TOURO • DE 21/4 A 20/5
A semana vai chegando ao fim, mas voeê aínda tem muito gás para cumprir seus compromissos, sobressair no trabalho e batalhar por
seus interesses. ,

Vilã poderosa e caJX1z,
, das piores m<1ldades...
,1ssim é Turcza Cr/8/.ina
/Christione Torwni}!

GÊMEOS• DE21/5A20/6
Hqje não falta Íll<.-entivo das estrelas para o seu
signo reabs,;tecer as esperanças e buscar novos ho" rizontes. Sol e Ina convidam a se envolver com as
a!Mdades de que miiis gosta

"Fina estampa" saltou
no ranking geral das

300%

buscas nesta semana, segundo, um estudo do Google. "Qual o segredo de
Terem Cristina?" fui uma
das perguntas de maior
alta sobre a novela na última segunda-feira <13), com
crescimento de U50%.
'.'Quem ganha a luta, em
'Fina estampa'?" também
disparou.

CÂNCER• DE 21/6 A'21/7
,
O Sol atravessa os graus finais em sua Casa
10 e forma aspecto superpositivo com a Lua,
blindando e favorecendo as suas ambições. Soluções originais para questões profissionais .•

·-O

\'IRGEM • DE 23/8 A 22/9
Dia favorável para transmitir conhecimentos, informações e técnicas, ainda mais para
quem trabalha com você. Sol e Lua Incentivam
seus processos de criatividade.

LlBRA • DE 23/9 A 22/10
A Lua atravessa o último decanato da sua
Casa do Prazer; mas ainda em tempo de trazer
as melhores vibrações para o seu signo: Em
paz com o Sol, ela envia proteção extra. ,,
ESCORPIÃO • DE 23/10 A 21/11
Hoíe os astros conspiraín abertamente a seu mvor e ajudam VOC'ê flna!Í7.a!' seus prqjetos profissionais com capricho. 'ludo indica que vai terminar a
semana <.'OtTI a sensação de de\'er cumprido.

SAGITÁRIO • DE 22/11 A 21/12
Voeé vaí acordar com a sua energia
topo
graças às vibrações positivas do Sol em seu paraíso astral. O astro-rei troca figurinha com a
Lua e realça a sua habilidade.

no

CAPRICÓRNIO • DE 22/12 A 20/1
Ainda bem que hoje é sexta-feira e você poderá
descansar de uma semana que devi! ter sido bem
puxada, sobretudo no lado profissional A Lua
Ilumina o setor financeiro até a metade da tarde:

AQUÁRIO • DE 21/1 A 19/2
Hoje a Lua conclui a vísíta mensal ao seu sígno,
mas antes de se despedlr ela fonna aspecto maravilhoso com o Sol, levantando seu ânimo e sua
positividade. No período da tarde.
PEIXES • DE 20/2 A 20/3
Semana temünando e Vl>Cê já está sonhando
com sofá, TIi leituras, músicas e descanso. Primeiro o dever e depois o prazei; ok? Até a metade da
tarde, os compromissos vão se Impor.

il iimtt, llilln, •• lw'k<
IJl1>Ptr.,1lllmmt • "'""'ffl

Resumo das Novelas ::
MALHAÇÃO
VIVAADIFERENÇA

NOVO MUNDO
<EDIÇÃO ESPECIAL)

GLOB017H
Ellen marca um encontro
com Jota para resolver
o problema do aplleatívo
nos celulares. Ellen conta
para as amiga, o acordo
que tem eom D6r!s. Anderson dispensa urna entrega indicada por M<>queca, B<\t~ eobra de Guto

GLOB018H
Tibiriçá sugere qu'e Anna esteja grávida dé Joaquim. Lieurgc
estranha ao ver Gennana cuídar de Quinzlnho. Thomas se
angustia com a falta de netklas
de Anna. Tiblriçá,' Ubiraj~ra e
OJinlo preparam Joaquim para
o casamento, Joaquim e Anna
se casam. Anna se emociona

a aula de piano, e Keyla

com a cerimónia de seu casa-

explica como ela deve agir
eom ele. Roney e Josefina
Implicam um eom o outro.
Talo pede para namorar
Ke~ia.

mento. Olinto aconselha Joaquitn a contar a verdade para
Anna. 'Chalaça diz a Domitita
que não pode levá-la ao Rio de
Janeiro.

TOTALMENTE
DEMAIS (EDIÇÃO
ESPECIAL) GLOB020H,

FJNAFSI'AMPA
<EDIÇÃO FSPECIAL)

Lili seleclena Ell,a para slr
caodidata ao !ítulo Garota
Totalmente Demais. Pielio
aeonselha Carolina a desistir
da aposta com Arthur. Arthur
comunica a Eli,a que ela foi
selecionada, Jonetas avisa ,·a
Arthur que acompanhara Eliià
à coletiva de lmprensa.' Adele
pede sigillJ a Cassandra até que
a lista das selecionadas ,eja dívulgada à imprensa. Carolín'li
dá uma oportunidode de trabalho para Rafael Lu diz a Ma'i
que será amiga,de Rafael

Palríela é firme ao &,Jnr com

l

GLOB021H
Antenr,r. Paulo dispensa Martela. René não consegue falar
com Griselda, Teodora observa folos de Quin1.lnho. Wallace
desmaia diAnte de Teodora,
Guara<'y diz para Griselda que
ela ganhou na loteria. Qulnzê
procura o comprovante , premiado, mas não o encontra,

Paulo ameaça ,e separar de
Esthee Gr!sclda. Qnin2t<. Amália e Gueracyprocuram o bilhete premiando pela casa. Íris.vai
A casa de Tercza Cri,tina.

.................................................................................................................•........................................

Após críticas, Gusttavo'Líma pesiste
de tives: "Não farei para.ser censurado"
lj
Gusttavo Lima, que
foi alvo de criticas por
conta de suas llves de
shows rerentes que
fez em seu Instagram, .
voltou a falar sobre o
assunto, na madrugada de quinta-feira (16),
e disse que desistiu das
apresentações na web.

O cantor se tornou alvo
do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamenta-

ção Publicitária), por eón-

ta de ações publicitárias
de bebida alcõollca, já que
aparece bebendo diante
das câmeras. "Àqueles que
só críUcam e não ajudam
em NADA, vai um conselho: não precisam ajudar;
mas não atrapalhem quem
está procurando ajudar
nossos irmãos necessitados", postou ele mais cedo.
"'Apesar de receber apoio
de alguns, ele voltou a ser
criticado e disse que não
vai mais fazer Iíves, - que
arrecadaram
· toneladas
de alimentos, segundo o
próprio cantor sertanejo.
"Obrigado por tanto ca-

rinho ... Vocês são !*•*•~
Acho que não rola mais [li~
vesl, en6tn ... nos enC<?nlra1i
mos em breve", postou ele.!
'Acho que o grande -se.!!
gredo da live é tirar o len]
çol do fantasma. Acho qual
uma live êngessada e pol1

ücamente correia não tem
graça. o bom são as brincadeiras, a vontade, levar
alegria alto astral para as
pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não
farei llve pra ser censurado", disparou.

'
t

_()

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

r,.

LEÃO • DE 22/7 A 22/8
Sextou com as energias estimulantes do Sol e
da Lua, que hoje prometem reíorçar seu otimismo e alegria de vivei: Sua boa estrela estará iluminada e a sorte vai te acompanhar.
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1 DIÁRIO 00 EST~DO

-------t------------------------ POLÍCIA
ASSASSINATO
EM COXIM'
mata pai a facadas
PM_pr~nde tutores de furtos, receptaçã~ e Filho
e atribui a vingança por
posse 1rregdlar de arma de fogo em CoXIDl agressões à mãe
suspeitos os militares realizaram rondas pelo bairro
denw,ciado 'e conseguiram
localizar o autor de 35 anos.
Ele confessou que juntamente com seu Irmão de 32
anos furtou somente uma
máquina de lavar roupa e indicou quem teria entregado,
além de outros produtos.
Os militares com o apoio
.da Rádio Patrulha foram
até local informado Na Rua
Cinco no Vale do Taqua1f e
conseguiram prender o rêceptador de 62 anos: No local foi encontrado- diversos
produtos furtados oriundos
de furto e também uma espingarda adaptada para o
ealíbre 22 com munições deflagradas.
Diante dos falos os autofurtos na regiãó e que eles res reéebenun voz de prisão
haviam tentado furtar sua e forám encaminhadas para
residência na noite ante- a delegacia local juntamente
com a ruma e os materiais
rior.
De posse. das informas apreendidos para as pmvições e características dos dências. <J'

u
~\

1"1.deu na noite de quarta-feira (15) um homem de
35 anos por furtos e um senhor de 62 anos por receptaçào e posse irregular de·

......

.

arma de fogo em Coxim.
Aguarniçllo da Força Tátlca foi acionada através do
telefone 190 por um moradi'ída Vila Mariana denunci»ltdo o suspeito de vários

A Pollcia Militar pren-,

·{

-

=

·

TRÁFICO DE DROGAS

PM,prende jov~m-por direção perigosa, porte de
drogas e retira\de circulação três veículos irregulares

u

A Policia Militar'de cexim prendeu na tarde de
quarta-feira (15/04) uni [o-.
vem de 18 anos por desobediência, direção perigosà e tira de circulação três
veículos irregulares . em
Coxim.
A Guarnição do Grupamento de 'lrãnsito (Gtran}
realizava rondas e abordagens a veículos pela cidade
na quando na Rua José
Antônio no Piracema deu
ordem de parada "ão condutor da Honda/Tilan que
não obedeceu e acelerou
a moto em alta velocidade
colocando em risco os usu-

\

ãrios da via.
Imediatamente os mili-

tares realizaram acompanhamento tático e conse-

· • âerviços · elétricos
'
r.umlPULE ESSA IDEIA

em geral

9935-4356

[kt.~1,,i,,~'.\..i.1'1:°.!1:.&.J,d:1 '

crr.~:i1::~;
3291,1626 /7370

eelção, encontraram Elfdío
sendo atenclimeoto por socorristas do Hospital Cristo
Rei. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Durante buscas na cidade, . os . militares encontraram Claudemir. Ele contou
que eslava bebendo pinga
com o pai' e lembrou de
quando o homem agredia a
mãe. Elldlo foi atingido por ·
facadas no tórax.
C\audemir foi preso em
flagrante e encaminhado
para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis.
A faca de açougueiro, utilizada no crime, foi apreendida. ª"''"

. ................................................................................

'

COXIMII

Claudemir dos Santos Sílva, 33 anos, foi preso na noite de quarta-feira (15) após
matar o pai, Elfdio Muniz da
Silva, de 68 MOS, a facadas.
o• caso ocorreu em Deodá-polis.
Conforme informações do
boletim de ocorrência, testemunhas coutaram à polícia
que estavam · em frente de
casa jogando truco, quando
Claudemlr se aproximou e
disse que havia matado o pai
a facadas. Em sêguida,' começou a chorar e fugiu.
A Polícia Militar foi acionada e foi até a casa da
vítima. No local, no bairro
Nossa Senhora da Con-

guíram- deter o autor. Ao
realizar a revista pessoal
foi encontrado uma porção de maconha. O autor
recebeu voz de prisão e foi
encaruinhado pata a delegacia para as demais providências.
Durante o serviço a equipe de serviço teve 9 autos
de infração de trânsito,
uma apreensão de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e 3 veículos removidos ao Pátio do Detran
(Departamento Estadual
de 'lr.1nsilo) de M:S, sendo um
com escapamento irregular
('furbal). ~-S'J;J">!)

Polícia apreende quase cinco
toneladas de maconha
escondida em cargade milho:

A · Policia Miliw Rodovl· de Aral Morelra e a levaria
ária Estadual (PMR) pren-, até São Paulo por R$ 10 miL
No momento do flagrante,
deu o condutor de uma car-'
reta, de 44 anos, morador na condutor de um GM Cruze,.
também
morador na eídacidade de Almirante Taman·
daré (PR), na manhã de on-, de paranaense, foi parado
tem {15) acusado por tráfico pelos policiais e apresentou
de drogas. Ele transportava nervosismo. Segundo O, DoUÍ'aOOliº
vários tabletes de maconha
com peso estimado em cin- News, ao , ser questionado
co toneladas escondidos sob sobre o que fazia na região,
o condutor disse que estava
carga de milho a graneL
se dsslocando até o ParaO flágrante ocorreu no
quilômetro 05 da MS-276, guai para realízar compras,
em Indãpolls, , distrito de porém, por conta da pandeDourados, Ao ser abordado mia do novo coronavirus, a
pela PMRE ele apresentou fronteira entre os dois paínervosismo. Em seguida, ses estã fechada, levando os
confessou transportar o en- militares desconfiarem dele
torpecente, afirmando ter fazer o trabalho de batedor.
recebido a droga na cidade (ld<;I)
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A Polícia Mfütar prendeu ijp noite de quarta-feira (15) um homem de 35 anos por furtos e um senlio-r
,r receptação e posse irregular de _arma de fogo em Coxim.
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"** Antecipamos os nossos
parabéns ao pecuarista
-Luíz Hervê Fontoura, que
na segunda-feira (20),
comemora idade nova.

*** Nossos parabéns de amanhã

\,Q
..

-·

(67) 3191 ..3111
Rüt &nlofD~m~n~l8l• Corl!!iAlS
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(18) vão para Dr. Pedro Haidar
( Fisloclínlca).
Parabéns e felicidades!!
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Popula . o de Coxim comemora chegada de
equi · entos para novos leitos de UTI
Vereadores come1n7ram ch:egada dos primeiros equipa:mentos para atender toda pop-ulaçã-0 coxinense e da Região Norte
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Enem digital
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Prefeitura_ de Rio Verde recebe doação de
100 cestas básicas. PAGM
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Os primeiros equipamentos para instalação de novos Jeitos no HR (Hospital Regional de Coxim) foram entregues no sábado (18). PAG 04
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PM intensifica blitz e
apreende veículos irregulares
1 em Coxim. PÁG 07
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!1
de incidência da
covid-19 no Estado. 1~
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a POLICIA
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67 3291-,3668
· 67 .99983-4015

Ariunde aqul.Ouem·não anuncia se e.sc;ond.e!U

POI.WIA

Políéia Militar apreende espingarda
em Pedro Gomes. PAG07
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COVID-19 NO BRASIL

.

Covíd-Iârmortes superam 2,9 mil;
casos confirmados- ultrapassam 45 mil
Número de óbitos cresceu 6% em 24 horas
Santo (34), Rio Grande
do Norte (29), Rio Grande do Sul (27), D is trilã'
Federal (25), Goiás (21),
Alagoas (20), Piauí (15),
Amapá (14), Acre (oito),

j
dos de óbtem, quanôo
foram
eontâblllzadas
43.07!f pessoas Infectadas.
São Paulo concentra
o maior número de falecimentos (1.134), qua-

Receita: arrecadação de R$
109,7 bilhões em março é a
menor desde 2010
se.três vezes o número
do segundo colocado, o
Rio de Janeiro (490). Os
estados são seguidos
por Pernambuco (282),
Ceará (233) e Amazonas (207). ·

Além disso, foram
registradas mortes no
Maranhão (66), Paraná
(57), Bahia (50), Minas
Gerais (47), Pará (43),
Paraíba
(39), Santa
Catarina (37), Espírito

COV1D·l9 NO MS

·Ms registra 175 casos confirmados de
eoronavírus e monitora 27- suspeitos.

I
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Sergipe (sete), Mato
Grosso (seis), Mato.
Grosso do Sul (seis),
Rondônia (cinco), Ro-,.
raima (três) e Tocantins

, Com mais dois exames rentena e estão sem so do Sul. Destes, 1.061
positivos para coronaví- · sintomas. 20 estão ín- foram descartados após
rus (Covid-19), o núme- ternados, sendo onze os exames darem negarode casos confirmados. em hospitais públicos e tivo para Covid-19 e 21
da doença __ no Estado nove em, hospitais prí- foram excluídos por não
chegou ontem a 175. A w iõs. 19 pacientes ti- se encaixarem na definiSecretaria de Estado vei"am alta hospitalar ção de caso suspeito do
de Saúde (SES) monito- e foram registrado seis Ministério da Saúde.
• Os 27 casos suspeitos
ra outros 27 casos susóbitos.
Das 463 amostras co- em investigação tiveram
peitos. As informações
estão no boletim êpide- letadas no Drive-Thru as amostras encaminhamíolõgíco divulgado. on- CÓvid-19 em Campo das .• para o Lacen/MS,
tem (22.04) em coletiva
Grande, 453 deram ne- onde seráfeito o exame
gativo e dez deram po- para nove tipos de vírus
de imprensa online com
respiratórios, incluindo
autoridades do Governo sitivo.
• Desde o dia 25 de ja- influenza e Coronavirus.
doEstado.
Dos 175 casos con- nêiro, foram registradas O Lacen/MS realiza os
firmados, 57 estão em l.284 notificações de ca-'. exames para Covid-19
sos suspeitos do coro- em Mato Grosso do Sul.
isolamento · domiciliar,
73 já finalizaram a qua- navírus em Mato Gros- Os resultados ficam

prontos entre 24h a 72
horas, após o recebimento das amostras.
A Secretaria de Estado de Saúde publica o.
boletim epidemiológico
referente às notificações de casos 'suspeitos
de coronavfrus (Covid-19) diariamente. As
íníormações divulgadas
pela Secretaria são os
dados oficiais consolidados do Estado que são
repassados ao Ministério da Saúde.
Acompanhe os boletins periõdicos no link:
(http://www.vs.sa ude.
ms.gov.br.) ots.c••;

Em meio à pandemia da covid-19, a arrecadação das receitas federais no
Brasil registrou queda de
3,3::% em mai,;o, totalil.ando
R$109,718 bilhões.
A comparação é com o
mesmo mês de 20Í9, descontada à inflação. Esse é o menor valor para o mês desde'
março de 2010, quando foram
recolhidos R.$105,717 bilhões.
As informações fonun diwlgadas ontem (Z2) pela~
ta Federal, em Brasilía,
· As receitas adiniiú,;lradas •
pela Receila Federal.
impostos e contribui~
federais, chegaram a R$
107,390 bilhões, resultando
em queda real (descontada a
inflação) de 3,67%.
Já as re••.eitas administradas · por outros , 61-gãos,
pHncipalrnente royalties do
pe!roleo, sornaram R$ 2,327
· bilhões, com expansão de
15,98"/c, em relação a março

como

&2019.

.

Em meio à' pwiderrúa da
coíiid-19, a arrecadação das,
receitas federals" no Brasil,
registrou queda de 3,32% em
março, rotalizando R$ 109,718 ·
bilhões.
A comparação _ é com omesmo UJi'J; de 2019, descon- ·
tada a inflação. Esse é o menor valor para o mês ·de;;de
março de 2010, quando furam_
recolhidos R.$105,717 bilhões.
As infonnaç{,e6 foram divulgadas hoje (,22) pela Receita
Federal, em Brasília,
As receitas admlnístradas
pela Ri,ceita Federal, . como
Impostos e cootríbuíções federais,diégaramaR$107,390
bilhões, resultando em queda
real (descontada a inflação)
de3,õ7%.
Já as receitas adminístradas por outros órgãos,
principalmente' royalties do
petróleo, somaram R$ 2P:,
bilhões, com expansão de
15,98%, em relllçilo a marçó
de 2019. th.Br.>oil)
e
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ENEl\12020

Inep formaliza adiamento do Enem
digital.para 22 e 29 de novembro
O Instituto Nacional de Es-,
tudos e Pesquisas· Educacio- -nais Alúsio Teixeira (lnep) alterou as datas de aplicação do~
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) digilal para os
dias 22 e 29 de novembro e as
regras de solicitação de isenção da inscrição. Os editais
com os ajustes Ioram PU·
blicados hoje (22) no Diário
Oficial da União ·e também
estão dísponíveis na página
doEnem.
·
No primeiro edital, publicado no mês passado, os
participantes que optassem
pela versão digital dó exame
fariam as provas nos dias 11
e 18 de outubro. O Inep também definiu novas cidades

para aplicação do Enem digital, alcançando localidades
em todos os estados e no Dístrito Federal. A est rutura do
e.""100 será igual à da versão
impressa.
·,A aplk•açâo do Enelll ímPf'CSSO ' continua marcada
ú"a os dias 1• e 8 de_novembI~ ..<\s ~ começam
em 11 de maio e vão até dia
22.
J.
~
.•
O valor da taxa de inscrição permaneceu o· mesmo
da edição de 2019 - R$ 85 ° e
deverá ser pago até 28 de
maio. Na semana passada, o
Inep anunciou a gratuidade
da taxa de inscrição para todos os participantes que se
enquadrarem nos perfis es-

peeíâcádos nos editais, mesmo sem o pedido Iorrual "dos
ínserítos,
A regra também foi formafu.ada h,ije e vale tanto para
os participantes que optarem
pelo Enem impresso quanto para os que escolherem
o Enem digital Aqueles que
furam isentos em 2019, que
fali.aram aos dois dias de
prova, mas não ju:,iilicar.llll
a ausência, também terão a
gratuidade garantida.
· Portanto, no ato da inscrição para" o Enem 2020, lerão
isenção de texa os eardldatos
que estejam cursando a última série do ensino médio este
ano, emqualquerrnodalidade
de ensino, em escola'. da rede

pública" declarada ao Censo
da Educação Básica; tenham
feito todo o ensíno médio em
escolas da rede·públira'"ou
como bolsistas íntegraís na
rede privada e tenham renda
per capita Igual ou ínreríor à
um salário mínimo e meio;
ou declarem 'estar em situação de vulnerabilidade
soeloeconõmlca, por serem
membros de fanillla de
baixa renda e que estejam
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais cio
Governo Federal (Cadúni~'O), que requer renda familiar per capita de até melo
salário , mínimo ou renda
familiar mensal de até três
salários mínimos. <A/1.ar...ID
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O número de mortes
da pandemia
do novo eoronavírus
(covid-Íê) chegou a
2.906, conforme bàlanço mais recente divulgado hoje (22) pêlo Ministério da Saúde. Já
os casos confirmados
subiram para 45.757. O
lndice de letalidade ficou em 6,4% .
O número de óbitos
marcou um aumento de
6% em relação a ontem
f \ (21), quando foram re\....) gistradas 2.741 vítimas
·
de covid-19. Jã os casos
confirmados representaram. um crescimento
de 6,2% sobre os da-

em razão
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Com 11 casos
confirmados, Sonora
lidera taxa' de incidência
da covid-tü no Estado

VereadÓ~es comemoram chegada de eqúipamentos para instalação de'novos leitos. de UTI

vifu

a maior população· - 895,9
Em transmissão ao
na "manhã de terça-reira mil pessoas. A taxa de in(21), a Secretaria de Estado cidência na Capital é de 10 •'
~.~ .. gião Norte .cita o artigo de Sáúde (SES) divulgou casos a cada 100 mil habi' · •• 196 da Constituição Fe- ranking por incidência do tantes.
Enb:e os 21 · municípios
deral, lembrando que "a novo ooronavírus nos muSaúde é direito de todos nicípios com casos confír- com CÍlSOS registrados,
Ponta Porã registra a mee dever do Estado, ga- mados. Sonora tem o maior
nor taxa, com 1,1 caso para·
rantido mediante políti- !nelice, com 57,1 casos
cada 100 mil pessoas. A cicas sociais e econômicas cadalOOrnilhabilantes. f
dade na região de fronteira
O
município
na
região
que visem à redução do
soma 92,5 mil habitantes
risco de doença e de ou- norte de Mato Grosso Í, e teve 1 eontamínado pela
Sul tem 19,2 mil habitantês,
.tros agravos e ao acesso
conforme estimativa do doença. A média estadual
universal e igualitário
Instituto Brasileiro de Geô- de incidência do novo coàs ações e serviços para
grafla eEstatlstica (IBGE>; ronavírus é de 6,2 casos a
sua promoção, proteção e soma 11 casos confirma- cada grupo de 100 nill
e recuperação".
dos de covid-19. Nmguém soas. Casos - Último boleRessalta ainda que o morreu vítima· da. doença tim divulgado pela SES dá
hospital possui estrutu- na cidade.
conta de 173 pessoas eon-,
:
ra f!sica para a implanCampo Grande é acida- tarnlnadas pela covid-19 no
Luta de toda a classe taram - em regime de· Mato Grosso do Sul, tação das UTis, sendo de com maior número de Estado, Seis pessoas morpolftica e da população, urgência - equipamen- Secretaria Estadual de necessários • recursos casos de novo eoronavírus reram
decorrência da
em especial da Câmara tos, aporte .financel- Saúde e para o depÜta- financeiros, humanos· - são 90 -, más também tem doença:tl,l,, ,l)
Municipal de Coxim, ro para· a=eontratação do Paulo Correia, leva e equipamentos, com •••••••.••••t•••••••••••••••••••.
êonforme indicação co- de profissionais, bem em conta que o HR se aporte mensal de recur" DO TABOADO
APARECIDA
letiva do dia 24 de mar-· como a implantação de, trata de hospital polo da sos financeiros para fuAVISO OÊ LICITAÇP.0
·
ço de 2020, os primei- no mínimo cinco leitos, região e atualmente não tura manutenção.
EDITAL N.~ ü21í2:020
., PREGft.O Pfü'.SENCt',L N.' o,a12020
"Obrigado ao ·Goverros equipamentos para de UTI para o hospital; está dotado de estrutuJOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefel1o do Mun:cipio
no
do
Estado
e
a
Seinstalação de novos tendo em 'vista o trata- ra mínima para atender
de Apar&cida do Taboado/MS, torna pübJ;co a ooem possa interessar, que_,
leitos no HR (Hospital mento de eventuais ca- eventuais casos de Co- cretaria de Estado de se adlS Instaurado na Prefeitura Municipa! de Apasecü:fa do Taboadc,r-,,s, o
Prccessc de Ucllaç~o Públiro, nâ rnodaí,dade de PREGÃO PRESEN'C!A.L
Regional) foram entre- sos da Covid-19 (Coro- ronavlrus e suas compli- Saúde por atender esta N.r. 018/2020, petc Sistema de Regislro de Preços, tom h.inda~l'llO nos.
importante demanda!"; di5PQAil>VOS da Lei n.f) 10.520, de 17 de julho de WU2 e do Deerel'J Municipal
• eações. •
gues no sãbadó (18). Na navírus).
n. 115, ck! 10dtdezambrode2009, com a f.ofl-elidade de selecionar empresa,
A indicação, encamiO texto solicitando su- disse o vereador Abflio peJo
Indicação enviada para
critérto do menor preço, pará a a~~ão de materiais elétricos para
o, Governo do Estado, nhada para a Assem- porte ao .entco hospital em suas redes sociais. .:, Duminaç!o de vias püblicas. em "'at&ndi~nro ll Artmini1tração PübHca de
Aparecida
do Toboooo • MS.
:
(Assessoria
CMC)
bleia
Legislativa
de
de
grande
porte
da
reos vereadores soliciOs: lnteeessados poderão adquirir _o edital e seus anexos, no, dias úf!!'tS. no
0

para

pes-

'em

,Q
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hoft\rio de o~dkintr: da Prefclfl.lra Municipal, na snln do 0<:p-art~mnnto
Muniop.al de Llcãeçâo, situado nõ P~ Municipal "Oswaldo 8cmarr1<:; da
Silva•, na Rua EJ!as Tolon!ino do Almü;da, n!' 4,098, Jardim Sêc Bento, na
cidade. da Apamdda do Tat>oadeilMS, ou atráYfs de wt:ettaç.ã o r10 e-mat!:

RIOVERDE

lidlocÔ·ô@,aparccidMO!ahooOO.m5.g<>v.t>r.cu ainda. vta d'o-.,.T!Joad no http5://

Prefeitura de. Rio Verde recebe
doação de, 100 cestas básicas

teboado.!ab2so~oom.br/.
A sossfb pjb&ca 00 prcg~ n'U ciar.::10-.á à5. 08:C,O horas, de, dia 07 de mo.io
de 2020. na s..>b do reuniões da Ptcfeitura Munk-ip.:it. situada-na Rua Eüas
Tckn1ioo de Ahr,cid11, n.º 4.0M, J.o.tdhn São üerao. na c'.dadê CIO Apart!cida
do Taboa<lo/MS.
-~ ·
Aparecida do Tabc. •,dotMS. acs 1f(.1C .ib!'II de Z02<J.
A
JOSÊ RO:SSON SA.MARA RQOj::,~ i!JES DE ALMEIDA
Prvreito

O empresário Benjamin
Piveta, através do Grupo
Piveta, doou 100 cestas básicas, com o objetivo de aumentar a corrente de solidariedade e ajudar farnllias
carentes que enfrentam ,
ainda mais , dificuldades
durante o período de isolamento social causado pela
pandemia do coronavírus.
As doações Coram entregues na quinta.feira (16),
para o CRAS, (70 cestas) e
Comunidade Ko)ping Frel

Thomaz,• (30' cestas) que
distribuíram às famílias,
O GRUPO PlVETA t.arnbém enviou uma carta para
todas as familias ben~
das:
'
"Prezada familia
l,
de Rio Verde:
É de conhecimento de
todos as diflcllldades que o
mundo 'está atravessando,
com a pandemia do Corona
Vfi'us. No melo disso, a coe
laboração, a união e o amor
ao próximo serão a melhor

maneira . de superar · ei;se
momento.
,
A empresa.. e todos os
colaboradores do GRUPO
P1VETA desejam que sua
familia receba essa cesta;'
feita com amoe Com isso,
queremos mostrar nosso
apreço ao nosso amado
povo de Rió Verde de Mato
Grosso-MS.
Temos certeza de que,
com a graça de Deus· e a
colaboração de todos, venceremos esses momentos".
Atenciosamente,
GRUPOPIVEm\.
O Prefeito de Rio \%lrde
de MT,.MS, Mário Alberto
Kruger; agradeceu ·em sua
rede social "Nosso muito
obágado Benjamin Piveta e
Grupo Fivela. "Precisamos
deixar nosso agradecimento especial a todos vocês,
pela sensibilidade com o
atual momento, fazendo

i

_

.-..

essas doações à familias
rioverdenses que passam
por um momento complicado devido a essa pandemia!
Que DEUS abençoe a todos
vocês!", escreveu ele. '
A vice preieitaDlM!vinha
Viana,' fez questão de gravar um vídeo agradecendo
ao Grupo Píveta pela ação '
em prõl das famílias rio-verdeuses, "Queremos agradecer ao Benjamin Fivela,
e em seu nome a todos do
Grupo Piveta, pela doação
de 70 cestas básicas, e que
já foram dislribllldas às
famílias através do CRAS.
São parcerias como essa,
que faz a diferença em momentos diãeeís, como o que
estamos vivendo. Obrigado
Benjamim Fivela, Obrigado
Grupo Fivela, As familias
contempladas agradecem
de coração por esse gesto"
Concluiu ela. q:tVMS).
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DIÁRIO DO ESTADO

ÁRIES • DE 21/3 A 20/4

A Lua Nova traz oportunidade para mudar
um padrão em sua vida financeira. Com essa
influência, a dica dos astros é fixar um objetivo
e guardar dinheiro para alcançá-lo.
TOURO • DE 21/4 A 20/5
No trabalho, a energia que os astros enviam
é prupfcía para aprimorar, empreender e mostrar ao mundo as suas competências. Uma dica
é procurar um especialista que aperfeiçoe sua
forma de realizar suas atividades.

Manu Gavassi já eonla

com vários projetos para
depois do "BBB~ 20. Além
da série "Garota errada",
que teve pílulas no Instagram ao longo do re,ality,
a atriz e cantora criou um
talk-show Ambos os pro-

GE:MEOS • DE 21/5 A 20/6

No trabalho, profissionais mrtúnomtl6, pessoas que
lrabalhamcornwndasO!Hineoucornequipes podem
ter bons resultados, mas tenha o cuidado de recm et'
<h5 dentes ~ de entregar a mercadoda.

gramas, produzídos pela
Formata, despertaram o
interesse do mercado e
estão em negociação. Durante a atração, ela ainda,
recebeu convites para par-

CÂNCER'• DE 21/6 A 21/7

Prefira executar seu trabalho sozinho(a)
pois rendera mais, Isso porque hoje as atividades em grupo exigirão de você capacidade de
administrar os sentimentos dos outros.

ticipar de dois filmes e de
duas séries, segundo seu
empresário, Felipe Simas.
Manu vai analisar as propostas quando sair da casa.

LEÃO • DE 22/7 A 22/8

A Lua Now pussihilita que plante algo, com seu
jeito, no setor profissional. Junte tudo que apreodeu
e tez.misture, crie e cxecufaNa paquera, se voeê trabalha eom diffltes ou pacientes, é pos,,ivel que oom •
mn(ai deles~) cm,ece umrelacloname,ito afetim

O seu foco até a Lua Cheia está nos aprendizados, buscando aperfeiçoamento no trabalho
ou divulgando o que faz nas redes sociais. Na
paquera, os astros sugerem que você reveja
suas necessidades afetivas.
•
LIBRA • DE 23/9 A 22/10
A Lua Nova pede que coloque suas competências a serviço da sua profissão, mas pensando em como seu trabalho pode modificar as
vida das pessoas tocadas por ele.

ESCORPIÃO • DE 23Ílo A 21/11
_
A Lua Nnvaíavorece a ronsolidação de parcerlas
que serão úteis para sua carreira e quem trabalha

com clientes estará favorecido. Na paquera, seconheeer alguélU que mexa com suas bases e traga ,
novo ar em sua vida, aposte nessarelação,
SAGITAruO • DE Wll A 21/12
Hoje devem surgir muitas ideias para ino-

var no trabalho, mas você precisará manter
a calma para planejá-las e depois verificar "
se são práticas e funcionais.

~ CAPRICÓRNIO • DE 22/12 A 20/1
O trabalho pode, e deve, trazer prazer para alcançar maior prosperidade. Valorize seu tempo, ,
cobre o preço justo e dê o seu melhor. Para seduzir o erush, aposte no seu olhar confiante e direto.
AQUARIO • DE 21/1 A 19/2
Profissionalmente, a Lúa Nova traz o foco
para quem trabalha em casa ou em áreas ligadas a cuidados com a Iamflía, gestantes ou
imóveis. Poderá olhar para questões pessoais
que t.enham a ver com antepassados.
PEIXES >. DE ?0/2 A 20/3
Seu signo é classificado como pouco falante, mas
a Lua Nova pede que divulgue seu trabalho, fnksobre suas qualidades e diga ao mundo o que faz de
melhor. Envie cuniculos, ~ IIlllrl<etingpessoa].

R, fÚl!t!1,l!ilftr,11 t.b':I.
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Resumo das Novelas ::
MALHAÇÃO
VIVAADIFERENÇA
GLOB017H
Nena conta a bisl6rla da fl.
lha para Déris, Llca afuma
a Felipe que termlnou o namoro com MB. Talo sugere
que Anderson faça um jantar romântico para Tina no
galpão. Felipe escuta uma
• briga entra Malu, Edgar e
Clara. Jota conta para EJ.
len que fui procurado por
FroRtbyte, e e!a pede que o
amigo tenha cuidado. Feli-

pe conta para L!ca sobre a

dlseussâo que ouviu na sala
de Edgar.

...............................

NOVOMUNDO
(EDIÇÃO ESPECIAL)
GLOBOI8H
Pedro tem um ataque de fúria e
ChaL,ça tenta contê-lo. Cecília
pede que MaUas a leve para o
convento. Dom Pedro afirma a
Chalaça que alJrlrú mão do seu
salário até que a crise ílMnceira
do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna
para casa com Wo!Fgang. Amália
tem um surto ao o,Mr o nome
de Sebastião e Madre As.unção ,
repreende Cecãía, Os fnd!os ocupam as ruas da cidade. Joequlm
convence Dom Pedro a se apreximar dos índios.

f

TOTALMENTE
DEMAIS (EDIÇÃO
ESPECIAL) GLOBO 20H,

Elita aceita a proposta de Arthur. J,,nalas fica perplexo ao
saber que Elíza se mudará paia
a casa de Arthur. Carolina comenta com Píetrn que Arfllúr
parece não se Importar eom sua
possível gravidez, Jonsías fa•
UJ!\a surpresa para Eliza Elita
e Jonatas se despedem, Braço e
Jru:aré descobrem onde Jona!Js
mora. Jonaw leva Eliza para'a
casa de Artlllll; para se wifioàr
de que ela llcará bem. Arthur expulsa Jonatas de sua casa, e os
dois se enfrentam.
~

FINAESrAMPA
<EDIÇÃO ESPECIAL)
GLOB0~1H
Celeste C011"'nce Gri'P.lda a procurar Anl<'llOr. Tereza Cristina
seenfurro, quando Írl!! fala com
~ ~re 5"11

To-

para aguardar..._ a asslnatura da

escritura da casa, Tereza Cristina oiende Gríselde, e Vtlma
ameaça denunciá-li Íris e Alice

.

Boninho revela que última prova de
imunidade do' 'BBB' 20 serrá um quiz
·

A dinâmica acontecera no programa de hojJ a noite

Diretor do "BBB"
20, Bonlnho revelou
que a última imunidade da temporada
será decidida através de um' quiz. Ele
disse ainda que a
dinâmica acontecerá

hoje e acrescentou que a
última eliminação do reality será no sábado, 25.'
As informações foram
divulgadas em respostas
aos seus seguidores do
Instagram,
Em uma delas, Bonínho voltou a afirmar que
havará uma celebração
na final do programa
reunindo os participantes já eliminados da edição, porém frisou que ela
será virtual por causa da
pandemia de eoronaví-.
rus. O diretor aproveitou ainda para elogiar a
ex-sister Mari Gonzalez,

i

~.

ti
Boninho, diretor do 'BBB'

eliminida de terça do re-1
ality: 'uma graça de pes:l
soa", escreveu ele,
]
Antes marcada para o
dia 23 de abril, a final dó
"Big Brother
Brasil" 20'~
'

n
,-

teôtruninvadiroquartodeMar- ·- "'~~- -~
cela. Man:ela manda um recado
•
para Paulo. Grisclda consegue
comprar rua casa no Maraper,di
Dreams e começa sua socledade com Celeste no restaurante.

\

-

passado.

~ chegam à casa de GriS<+lda

acontecerá , no próximo
dia 27, uma segundafeira. A ªGlobo atendeu
aos apelos do público e
esticou o programa por
quatro- dias.
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COXIM
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PM intensíâba blitz e apreende
veículos irregulares em Coxim
A Polícia Militar inten)ificou blitz e abordagens e apreende
veíéulos ~rregulares em Coxim.

A Polícia Militar intenslãeou na última segunda-feira (20) blitz e
abordagens e··apreende
veículos irregulares em
Coxim.
A Guarnição do Gtran

.........

EM PEDRO GOMES

coibir a prática de crime
na direção de veículos e a
fiscalização de documentos de porte obrigatórios, ,
visando à pl'evenção de
ocorrências de acidentes
de trânsito.
Vários condutores, e
veículos foram autuados
por estacionamento em
local proibido, veículos
com escapamento turbal,
entre outras irregularidades.
AsJ todo foram abordados aproxírnadamente
(Grupamento de 'Irân- cerca de 50 veículos, sendo elaborados 08 Autos
sito) intensifica blitz
abordagens nas princi- de Infrações. Face ao expais
e avenidas do, posto elaboramos Bolemunicípio com a fínallda- tim de Atendimento para
de de rétirar de circula- formalização da ação Poveículos' irregulares,. licial. ~-ô'BP!-0
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Polícia Militar apreende
espingarda em Pedro Gomes
A Policia M'tlítar de Pedro Gomes apreenderam

oc i"~tÇO S W 01,no:(l. ~·

po:

l

lftff~?.f.f;füt-~~: ::,:;
rC.rd<!,:;i ('('l,n r•tíiW n,;,.1,n,a ;;lc 10.1.10) 1;,.1,.,,/._,,,,1

t;f=:i:,=,t:.·.c~~:~~.1.~a ~ ªe!!~; nn,
, •. ~:~:;H~

,..;_ ,....,

::,~:OriJn~ ::.. :r:'l,

l)ela 1T1.-1a

:~:i:~~~.,r:c.-t11t>tt

•• :$.!m 11~~ .• 1d,.Je; de fô••\io ao ia.to ou ~:ar.lSc:

na tarde de terça-fei.rá(21)
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A guarnição de Serviço
foi acionada via 190 por uma
senhora lníormando que
seu irmão tem unia arma
de fogo e as vezes ele toma
remédio controlado e bebe
bebida alcoólica, Disse ainda que ele é vizinho do pai
e ela teme que algo de mal havia bebido .. Os policiais
foram até a residência do
ac'O!l(l,.'<..'CSSC. .
Imediatamente os mili- autor de 55 anos e confestares foram até o local na sou que tinha uma arma e
Vila do Cascalho e em con-. qúería entregar a policia.
Ele autorizou a entrada
tato com o pai do suspeito,
disse que não sofreu ne- · na casa e indicou aonde
nhunia ameaça, lll!lS que estava a espingarda calí-
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***Hoje é dia
de parabenizar
a amiga
Terezinha Acioli
Araujo pelo seu
aniversário.
Que você possa
sempre celebrarodomda
vida cercada de
ternura e amor
dos amigos que
sempre soube
cativar.

Fone:
3291-2632

n
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•••Luciene Gama, parabéns pelo seu dia, e também •
por ser essa dedicada e extraordinária profissional.
Você é um exemplo e inspiração. Muitas felicidades,
hoje e sempre, muitas alegrias e que o sucesso continue abençoando a sua vida profissional, e todos os
demais domtnlos da sua vida! Feliz aníversãrio.>

~

'

-

1

,,

,.

Fl N

r--------~s. ;~
--~1

~

SEXTA-FEIRA 24 DE ABRIL·DE
AN014 EDlÇÃ03174
R$ l,OO ~
AC[SS(l/-OSSOSIJf: WWIVJ)!AAIOOOfS!AOOMS.CI

__,_

Fls.005670

L.
-1
<t~·S1créd!
.aa - .- .._

~is_de~$12milhões /-d1stdbu1dos na r.egião. . .

r~c

~
!AOOMS \.;;)·

O IIIÍIUO DA llE8WI NORTÉDO. ISTI
}"

STAD8

10

AuxíliJ Emergencíal. quem cadastrou
entre 7 J 10 de abril deve revisar cadastro
Pasta disse que nova atualização já disponível no Aplicativo do Auxilio Emergenelsl da Caixa vai facilitar novos eadastramentos e a revisão dos cadastros járealísados
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Vereadores pedem
.. mais transparência
nos contratos.
emergenciaís do
município ligados ao
Coronavírus. PAG-04
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Novo decreto traz ·
regras e autoriza JI!
reabertura de
igrejas em Coxim .. '1
!
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Cinco bancos
!
começam a operar I·
linha de crédito r !
1
para folha de.
!
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Casa do Trabalhador. !

anuncia três.
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Quem se cadastrou entre 7 e 10 de abril no apllcatívo da Caixa e ainda está sob análise deve revisar o cadastro, diz Cidadanla. PÁG 04
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•• l Vereadores aprovam PL de apoio às famílias
I Parceria entre MDJ eJoão
.. : .poLfcui
· 1 carentes, doação de cestas, medicamentos e
l Bosco e Vinícius obtém mais
PM prende homem · ! ··~outros: PÁG04
! de 15 toneladas de alimentos
apó~ agredir sua
t"':""- ~-j para Coxim. PÁG 03
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esposa com garrafa ·: ! i"
em Sonora. PAG 07 · . j
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Governo do Estado !i ~~~~~~~
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decide suspender · 1
Curso de Formação i
Policial. PAG os
1

•·CONCURSO

ÍI NOTIC!As:oA,REGIÂO
•POLiTICA ..
''
•POLÍCIA
•
ÍIIINOThJIASDOS FAMOSOS

..,..
'

M

67 3291-3668
.67 99983-4015
.

Anunde aqui. Oucm·não,am.mcía se.escpn,:Je!!!

, -·-······
li

1

!
.

j

POÚCIAII , •

1

Polícià Militar

1

1
1
i

apreende
espingarda e
prende autor
em Coxim.
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FICA CONOSCO
,
PALAVRA - Evangelho Lucas 24:13-35 - "E ~is qu; no
mesmo dia iam dois deles' para uma aldeia, que distava de_
14
Jerusalém sessenta e'!-tádio'-, cujo nome em Ernaú . t." E i:111l
falando entre si de t{,J'\ aquilo que havia sucedido. "E
aconteceu qut, indo eles fahmdo entre si, e. Iuzendo pcrgunta.s
16
um ao outro. o mesmo Jbils se aproxlmou, e la com des. h-fas
os olhos deles estavam cofio que fe,hAdos, para_ que o não
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caminhando, trocais entre vós, e por que estais trístesl "E,
respondendo um, cujo 110,he era'Cléopas, disse-lhe: ~. tu só
peregrino em Jerusalém. e.não sabes _as coisas que nela têm
sucedldo nestes dias? -"E ele lhes peigm,tou.: Quais! E eles
lhe disseram: A5 que dizem respeito a Iesus Na;areno, que foi
homem profeta. poderoso em obras e palavras diante de Deus
e de todo o povo;__"E como os principais dos sacerdotes e os
nossos príncipe;. o entregaram à condenação de morte, e o
crucíficeram. ~1E.Íló~ c~perávamos qu( fosse de o que remtsse
Israel;" mas\1g?ra, sobre tudo isso, é já hoje Ó terceiro dia
desde que essas coisas acontecerain, :i~ verdade que também
algumas mulheres dentre nós nos maravilhâram, as quais de
madrugada foram ·ao sepulcro; :1E, não adrnndo o seu (1)rpD,
voltaram, di"Lendo que também tinham visto uma visão de
'4- aojo~/ que dium que ele vive. =1E alguns dos qu~ e~t,n1arn
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disse: ó'n~scios, e tardo, de coração p•ra crer tudo o que os
profetas di:-$er,1.m!. :fPorventurà não r.onvirtho. que o Crl!>1o
padece~se estas ,uisas e enlra!i~C na sua gJ\,ria? :?El comt\an<lo
por Mols.!,. e por todos os profet•s, explkava-lhe, o q\le dde
se achava em todas as Escrituras. "E chegaram à aldeia para
onde iam, e ele fez como quem ia para mai; longe. "E eles o
consln1ngeram, diundo~ Fica êunosco:porque jâ'é tarde, e
Já declin<>ll o dia. E enlr•Y\I para ficar com eks. "'E aconteceu
qu(, est;1ndo com eles à n'icsa, toman~J() o p5~\ o abt_nçoou ,
e partiu-o, e lho deu. "Abriram-se-lhe~ então'os olhos, e o
conhe«rom, e ele d..-sapareceu-lh,s. "E diss~raÍn um para o
outrO: Porv~ntura ,ndo ar<ltem n6s o no~.so ,On1ção qu1rnd",
pdo caminhD, noS':ful-:iva., -9 quando n,g abria as Escr_itur.1$?
~3E na me5ma hora; levanlafldo--se, tornarnm para Jerusaltm,
e a,hai-am C(\ngregados oS~Onze,.e os qu~ f''!rtavam com ele5,
"Os quais diziam: Ressuscito\! verdodeiramenteo Senhor, e já
apareceu a Simão. "E ele~ lh,s contaram o que lhes acontecera
no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pilo.
MENSAGEM - A Liturgia de domingo nos wnvida a dc;cohrír
o Cristo 'Yivo,..quc acompanhà.-os homens pdos caminhos
do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. Mas onde"'o
podemos encontrar? No Evangelho, o Peregrino'aponta aos
DISCÍPULOS DE EMAÚS o e>minho para r«onh•cer o Cri si o
Ressuscitado:" Os DISC{PULOS estão tristes, de.animados,
decepcionados, frustrado, ... , al:>andonam a ·Com,inidade e
voltam, para casa dispostos a esquecer do sonho. Ag11ardavam
um Messias glorioso, um Rel poderoso,- um · Ven<edor e'
eocontram-se diante de um· derrolad<i, que tinha morridú na
cruz. Aparece um PEREGRINO, que a1minha com drs ... ,
e comtçam a fafa.r do !l~~unlo do moiTient.:i~ JESUS, Profeta
poderoso em obras e r,alavras:. diante _de De-us e <lo.!- .homens,
ma5 que teve um fim inespe'rado A f~\'.1Jta at~nta da Palavra
e o repartir do pão abre os olhos e impulsiona para a MlSS-110.
Cri•lo continua hoje con:panhelro de caminhada. Onde
encontrar o Re-s,u!I.Citéld~(o episódio de ~mall~ nos ~apnnta ..
o caminho: Na PALAVRA, DE DEUS, osculada, m,dilad,,:
partilhada, acolhida, Je,us !iio; indka caminhos, 'no$ 'al"'nta
novas persptdivas, nos d~1 a cor.1gern de continu.1r, depois
de nossos fr-acassos. Acolh)in a Palavra do Peregrino ·e lbé
oferecem hospêdagem em
casa. NA PARTILHA DO PÃO
_EUCARISTICO. A narrn~ão aprcscnlo o esquema da Miss,,:
Liturgia da Palavra e do Pão. É na celebração_ comunitária
da Eucaristln, que nós fazêínos a eJ.-periênda do encontro
pc,.oal com Je,u, vivo e rc,siiscitado'. Na COMUNIDADE: A
C••,ll)U,~}~ade sempre foi e ,J1tinua -"'''d" o lur,nr privil~giado
do ,_n5on,tro ... (Experl~t)cl':,~dos dlsdpulos .. e de TomL) O

~/ª

Cànil.hbo de B~a~s-,~ull8;5,7~zcs, t:ambén.,. nós andamos pdus.

................................................................................ _ ............•....................-

COXIM
TERMO DE RA11FlCAt;'ÃO DE DISPHNSA DE LICITAÇÃO
FRA'.«:lr.L lUIZDE{)LIVEIP.A. SECRETÁRIO MUNICIPAi. DE SAÚDE EGES1UR
DO FUNDO MUNIL'TI'ALDE SAUDE DECOX!M-E,,,.!J)()OE!,!ATO GROSSO DO
sur•• no ll:50 de iUil a11ib-ulçüts 1tpii1. oom bese no ~"'.'Ç{" i:~io ~la. l'!:ocvr.llh•ri.l
, JurlJica!-,tunk:ipal.ellOitenuos:00 inl..iw lY da art.:M da Lei Fcde:r.:tl!r F.666·'?3, P-.<\-TTI.FJCA:A«m:tnt.tç.Sú dirct;a, zr..:d'w ikDupcw.dcLtc~, pm 2.p.it:1. a:.quUi,lo &::
,ama.~ila!ar1jpo ft,l'!tr del.t.lnadoi: .» cnfrcnutntn'o dl tntt1Jtnda de roâdc-r~Nit:A de
fmr-..~i.lltitcrr~hmaldec('ffcntcdetoron.1\'ffw:,:.omful~!!tü:ut.4•6L:,IF,&T;llt1.'
13.9?0, de 1)6 de fo-m-iro ót Nl(l, -t®vnuc:tlegl.lir:
D1SPE.~5A DE. UCITAç.~01'-' 17611020.
PR1X:ESSOJ,.DM!SISTR.ATIVO"J'ti!-.lll/m!J.
r_u~TRATADA: MOUMf,O HOS. CO!lt DE MAT. J.U'.DKOS l.mA
VALOR PS 11500.fJQ (VINTE E TJM MTl Qt.m1JltF~"TOS REAL;zJ
(\l.1ím-}:fS, iJ dt; A.bril de :!N1."I.
FM:,tCHil. LliJZDE OLIVFTRA
SECRETARIO MU.•KIPA!. DE SAÜDE
{GfSTOR. 00 fl!"'NOO WJNtCIP'ALDE SAÚDE}·

cai'ninhoS da vida, ªtristes~ .• Cansados e <lesi1udí<los ... Caír.:1m os
nossos"cáltdos ea Yida pare..:~ ter pfrdido·sentido. Esperáva~'º!'
tanto... mas tudo terminou ..'. (quem sabe lá ... a morte de um
parente amigo,, um ftaCils!-6 em ·~?ssos emflréendimtntos ...
a família de.unida. ..) Parece que Deus de.s>pareceu do nos«>
hori10nte ... Somos tentados' a abandonar a lut3 e volt.r... No
entanto J""us, vivo e rcs,ulcitado, êàminha ao nosso' lado.
Encontra form·as de vir ao n~sso encontro e de encher o no-ss,o
coração de espcranç~ mc;!11º quendo niio somos éapazcs
de O rtconhecet Eles estiWam. angustiados por aquilo que
aconlt,eu em Jeru~;,.lém. M~5. na medida em _que participaram
da celehroção da Palavrn e ílo banquete da Fração do pão, o
interior deles se ahriu à lui a vida do Ressuscitado invadiu
seus C,1raçõt's e os_fez. voltar.~ Comunid.adé; Ne~;cs mú·m,w1os;.
mais. do que mm&.. cnmo oS d_ois disdpukri;. n~cessitam1-.5 do
Peregrino de P..m,1ú!t "Pka c-:.no.~o, Senhor".

Pe. Antônió Geraldo Dalla Costa· 26.()4.2020
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AIIXÍLIO EMERGENCW

Auxílio· mergencíal: quem cadastrou
entre 7· 10 de abril deve revisar cadastro
atualização já disponível no Aplicativo do Auxílio Emergencial da Caixa vai facilitar
novos cadastramentos e a reyisão dos cadastros já realizados.
·
auxílío-ernergencial",
informou o governo federal
Ontem, a pasta informou em nota que produziu uma nota técnica sobre o tema e já solíeltou
ao Ministério da Economia uma "previsão para
uma suplementação orçamentária o mais rapí-

do possível".
O recurso disporúvel
para cada· uma das três
parcelas é de R$ 32,7
bilhões e, segundo o Ministério,' já foram transferidos R$ 31,3 bilhões,
e ainda serão avaliados
cerca de 12 milhões de
cadastros para a primeira parcela <Go ,

············································,,.········ .. ·······················
DECRETO
Ministério da
Cidadania informou ontem
(23), em nota à imprensa, que os trabalhadores
que se cadastraram no
aplicativo Auxílio Emergeneial da Calxa Econômica Fedêral·(CEF> entre os dias 7 e 10 de abril,
e. que até o momento
não foram confirmados
como elegíveis podem
retornar ao aplicativo e
revisar seu cadastro.
Segundo o governo, foi
feita uma nova atualiza-

º

AÇÃO SOLIDÁRIA

çã! do Aplicalivo para
fa;tilitar novos cadastr.lnentos e. a 'revisão
dos 'cadastros já realíza<ios, que por diversas
r~ões, não tiveram a
sua' elegibilidade confirmada,

Na nota, o niínlstérlo
reforça que todos as
pessoas que "foram elegíveis de acordo com a
lei irão receber".
A pasta anunciou na
quarta (22) que não
poderá antecipar o
pagamento da segunt

da parcela do auxílio
emergência! de R$600.

O pagamento da segunda parcela estava
previsto para começar
no dia 27. Mas, na última segunda (20), a
Caixa Econômica Federal organizou uma
entrevista coletiva no
Palácio do Planalto
para anunciar a antecipação para quintafeira (23).
Segundo o Ministério, no entanto; como

muitas pessoas sequer
receberam a primeiraparcela, seria necessária a abértura de crédito· suplementar para
garantir â antecipação
da segunda parcela,
além do pagamento da
primeira.
- 'Por fatores legais
e orçamentários, pelo
alto número de requerentes que ainda estão
em análise, estamos
impedidos legalmente
de fazer a antecipação
da segunda parcela do

;,

Parceria ~ntre MDJ e João Bosco e
fJ Vinícius obtém mais deiõ toneladas
de alimentos para Coxim.

Novo .decreto traz regras
e autoriza reabertura de
igrejas em Coxim
O decreto de número
214/2020 publicado on:
tem í23) em diário oficial autoriza a abertura
de templos religiosos
em Coxim. Entretanto,
para abrir as igrejas os
líderes religiosos, assim como os fiéis, terão
de se atentar a uma série de regras.
Os templos podem ficar abertos das 6 às 21
horas com lotação máxima de 30% de suas
capacidades. Os · lugares de assento deverão
ser díspcnlbllísados de
forma alternada entre

as fileiras de bancos ou
cadeiras.
·
Todas. as pessoas que
adentrarem nas igrejas
terão de usar máscaras,
além de higienizarem as
mãos com álcool em gel
ou substância de efeito
similar. É importante
levar em consideração
que, por enquanto, menores de 12 anos e maiores de 60 estão proibidos
de frequentar os templos.
O decreto na mtegra
pode ser conferido· no
portal da Transparência. www.diariodoestadoms.com.br

A parceria entre Jooo Bosco e Vitiicius e MDJ, tem movimentado significativamente o cenário
social de Co:i:im. Tudo se deve a·união de comerciantes locais que abraçaram o projeto LIVE JBeV/
MDJ e d-Oàram mais de 15 t<Jnela<las de alimentos.

A parceria entre João ,
Bosco e Vinícius e MDJ,
tem movimentado signíãcatívamente o cenário social de Coxim.
Tudo se deve a união
de comerciantes"locais
que abraçàram o projeto LIVE JBeV/ MDJ e
doaram mais de 15 _ to- - ,
neladas de alimentos,
Em contrapartida os
mesmos tiveram suas
marcas dívulgaõas na - 1
live e participaram di- mais famílias e, preenretamente do projeto. chendo cadastros ,' emAs doações ficaram áreas vulneráveis da'
sob responsabilidade cidade. A expectativa-é
do grupo MDJ que hã átender cerca de 600 ía7 anos desenvolve um - mllias com os donativos
trabalho de excelência , da live, e consequentena área de cadastros e· mente diminuir a crise
monitoramentos de "fa- gerada pelo eoronavírus
mílias carentes nõfuu- rias últimas semanas.
nicípío.
1- ,'
·,A parceria segue
Com a chegada dos firme para a próxima
donativos o grupo já live que será realizada
trabalha monitorando no dia 17i05 em Ribei-

" ,. d,

o )'P

FISIOCLÍNICA
ct/NICADEFISlOTERAPIA E'REAB'IUTAÇAO Pllalet, Natação, Odontoiog!a ê Pilcologia
rão Preto, A família de
João Bosco que moram
em Coxim e os membros do MDJ seguem
trabalhando alinhados
em buscá de uma cidade cada vez mais livre
da vulnerabilidade social. Os organizadores
do · projeto agradecem
os apoiadores e colaboradores: Fazenda SF,
Grupo GP mais, Supermercado F"dvorito, Gru-

po Castellini, Tjnet, Casimiro MCassab, Lucas
Mochi, Auto Posto
Taquari , Agronorte,
Segatelo Bebibas, Fri'gorífico Esperança,
TeCor Cerâmicas, Dr.
Cristiano, Dr. Edilson
Magro, Marcato Motos, Natel, João Paes,
José Raimundo e Diário do Estado - que
sempre foi parceiro do
MDJ. (JUJ,>lD-1)

DR PEDRO HAIDAR fl.~~

~EqeeJM-rf'1~t~~11
THATIANY HAIDAR
ESTET!ClSTAFAGW- E
CORPORAL

Dra;.FABIANAM. S. VOLPIANI
Al<ESTES!OlOOiAJCÚNICADEOOR
OlU,1-1,lafl&lj

Dra.-CAMILA MENDONÇA BRAVO
·cúNJCA<;WL I INFECIOLOGIA
CRM-1;157890
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1' DIÁRIO DO ESTADO MS

OPORTUNIDADE

CÂMARA DE COXIM , •..

Casa do Trabalhador
Vereadores pedem mais trans- ~anuncia
tris oportunide emprego
parêneia nos contratos emergen- -dades
.
ciais liga-dos ao Coronavírus ·
'

e

.. 'à?:;,,;:f;:;.,:-,.~

acesso a estas biformações deve ser facilitado
aos'parlamentares, fiscais
natos das atividades do Poder Executivo, e a qualquer
cidadão que queira ter acesso a tais inforn,ações em
t.empó real.
.
Frisam também que
"como se sabe, por determinação Constitucio-

TERMO DE R.AJIFICAÇAO DE IJISP~,SADE UCITAÇ.l.Q
FBNC!t1, LUIZ DE OLIVEIRA, SECRETAR!(\ MUNICIPAL DE SAÚDE E
GioSTOR 00 !'LINDO MlJN!CIP~L DE SAÚDF, DE rnx1,1 - ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, no wri de 'iUJ:. ntnOOi~~ kga~, ccrn base no parecer
C,'11ra1.fo pcla Procuradoria Jurídka Munk'lpa~ e nos «noos do incise IV Jti m. 24
da Lei Federal N g.~6/93, RATIFTC'A: A <'<1nlrotaçífo dircm, mttlioot~ Dí.:;pcn\;i de
L!ri~o,·rm álqt1Mç~ (.{e ttrn¾'mt!!'Q JigitrJ. Iacr infanlit de trsfl destinados ao
cn.rn:n~l() 41~me.rgênci.i úc saúJe p,jMK:a de- iinp.-_-rtân,:ia inlcrfl.."1.:Íl.lnot rk"·w1c..fc
do ~,,....,.a~in.iS. com fulcro !iCI m. 4~tl Ui Federal n• 1:.979. de 06 & fevereiro de
20-lt), cc-iforme 1 r\t).'Uir:
_ _ _ ,,
Dl$Pt:,.'SA DE LICITAÇÃO 11<' 17n,101ü.
PROCESSO ADMTI',1STR<\TIVO l'? 2!},2D1f•.
CO~TRATADA: VPC(>M. DE ARTIGOS C•RTOMHllCOS PIR~U
VALOR RHO<)<l,00 \1'Rl:S ),flLPL\15')
Co,im.-MS. lJ; J~ Abnl de '.!ü20.
l'R,\\/ÇJEL LUIZ DE OLIVEIRA ,
SEC'RETARIO \llJNlt'l?,\L DE SAl'DE
GESTl)R 00 fü1'1l0 ),P.INil'IPAL DE SAÚDE

na! todos os atos da administração pública são
regidos pelos princípios
da 'legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência
(art.37, _ caput, CFJ, de
sorte que a publicidáde
de seus atos deve ser a
mais ampla possível
(Assessoria) ·
·

CÂMARADESONORA

Vereadores aprovam PL de apoio às famílías.earentes, doação de cestas, medicamentos e outros
.. •

.

t

na Tarifa Social (baixa

renda), que não ultrapassem o consumo de energía elétrica de 220 KWH
mês. O período será igual
ao publicado pelo Governo Federal com a medida
provisória e de calamidade pública, causada peno
Novo CoronavírUa, de 1~
de abril a 30 de junho de
2020.
0 PL 286i2020 fala so-

bre a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos consignados
Foram três Projetos quanto durar o período (desconto em folha) conde Lei aprovados pelos de pandemia e ou estado tratados por servidores
vereadores de Sonora na e emergência e destaca' públicos municipais de
quarta-feira (22), todos que a ajuda será para as Sonora, ativo ou inativos,
de cunho social em apoio famílias consideradas ne- pelo prazo de 90 dias, em
às famíllas carentes em
cessitarias e que foram decorrência da pandemia
tempos de pandemia e es- atingidas direta ou indire- causada pelo novo Corotado de emergência insta- tamente pelo novo Coro- navírus.
O prazo de suspensão
navírus e a crise que ela
lado no municlpio.
poderá ser prorrogado
• O PL 287/2020 trata da provocou.
Já o PL complementar por igual período ou enampliação de doação de"
cestas básicas e de me- 60i2020 concede a Isen- quanto durar o estado
dlcamentos para as fami- ção da contribuição para, de emergência declarado
lias de baixa renda e que o custeio da iluminação i.,. pelo município.
0 beneficio cabe apenas
se encontram e vulnera- Pública (Cosip), aos eonbllldade social O projeto swnidores vinculados as' aos funcionários públicos
prevê sua existência en- unidades - enquadradas efetivos (concursados) e

que procurem a prefelturapara manifestar o ínteresse pelo adiamento das
parcelas, correndo o risco
de não ser beneficiado,
caso não se pronuncie.
O presidente da casa de
Leis, vereador Raphael
de Lemos (MDB) apresentou os PLs mesmo
com os prazos curtos e
convocou os demais vereadores assim que passou
o feriado.'
"Existem muitas· pe.550as precisando de apoio e
devemos fazer nossa parte.
Obrigado aos vereadores
· · que prontamente atencleram meu chamado e foram
unânimes na apro11ação
cios projetos, isso mostra
imparcialidade" e comprometimento com a causa
pública Estamos isolados,
mas· estamos trabalhando
para que tudo acabe bem e
possamos passar por esse
período semrnuítas sequelas, tanto na saúde, quanto na economia", concluiu
Raphael.

Q

!F.rn!l'Pereira!Hi<sl>

JNVJüLFIVeL·
-
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Os vereadores Abllío> eletrônico da transpaVaneli e Odes da Silva 'rêncía, em link destinaapresentaram ontem, do exclusivamente para
durante sessão ordiná- informações sobre o COria na Câmara Munici- VID-19.
.Assirn que disponíveis,
pal de Coxim, o projeto de Lei Ordinária n• os contratos assinados
001/2020, que dispõe so- e a prestação de contas
bre a transparência nos correspondente, com as
contratos emergeríciais notas fiscais devidamenfirmados pelo Municí- te digitallzadas, deverão
pio de Coxim (MS), em ser anexadas à publivirtude da situação de cação. No texto, os vecalamidade decorrente readores lembram que,
da pandemia causada "com· a promulgação do
pelo Coronavírus (CO- decreto Legislativo nº.
VID-19) e dá outras pro- 199/2020 foi reconhecida situação decalamívidências.
O texto propõe que dade pública em razão
todas· as. aquisições . e da pandemia de caráter
contratos firmados pela, mundial do Coronavlrus
Administração Pública até 31 de dezembro de
Municipal : em caráter 2020".
Embora o referido deemergencial, para conter o avanço do Corona- " ereto legislativo tenha·
vírus -, inclusive suas criado uma comissão
fundações e autarquias, especial pará acompadeverão ser.publicados nhar a execução fiscal e
com destaque, no sítio orçamentaria da crise, o

{

~ A Casa do Trabalhador contato através dos téde São Gabriel do Oeste lefones 67.3295.1174 ou
anunciou ontem, a dispb- 3295.2018.
Conforme
decreto
nibilidade de oportunidades de emprego no mu- municipal referente as
preventivas
nicípio. São duas vagas medidas
para auxiliar administra- de controle e contenção
tivo com experiência em de riscos· relacionados
faturamento e uma para ao novo coronavírus, o
técnico de segurança do atendimento na Prefeitura Municipal está sentrabalho.
.
A Casa do 'Irahalha- do realizado das 07 às 13
dor lembra que os in- 'horas.
A Casa do Trabalhateressados serão atendidos somente com dor está situada no Polo ,
horário marcado. Para Administrativo da Preagendar atendimento o feitura, entrada da Rua
cidadão deve entrar em Pernambuco.
····--······················ .. ····--···········
.,
COXIM
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S,EGURA1'!1'ÇA E MON.tTp·RAMENTO

no

Parcelamos em até 6x cartão •
~ trabalhamos co!11 sistema em co'.0oda.to {locação)

Fone: 3291-18.62/ :9.98,15-3567
AV'. Virginla··Ferrelra, 500lSala i(Galería Avenida)

~m•n""

A pedido do dré
1
não foram pu licados 1
os decrestos . 12 213 I

e

Banco do Brasil, Cai- pre ado.
.
1
xa Econômica .,Federal,
O empresários que
Santander, Bradesco e ade m ao crédito, til
Itaú já estão operando. a
obrigados a não ~
linha de credi.·t.o exclusiva. mi o .empregado se~
para' empresas dê peque- jus causa, pelo period
no porte àrcarem com a da ntratação da linh
folha de pagamento por até 60" dia após o rece;
dois meses.
bininto da última paree]
A medida integra o la. taxa de juros s~
Programa Emergencial de ,75% ao ano sobre q·
de Suporte a Empregos val . , . reembolso em 3~.
lançado pelo Governo Fe- me(es e carência de seil'
dera! e é destinado a em- meses para o início. de_pa
presas que alcançaram garrlento, com capitaliza
faturameúto anual dê R$ çáo(l.ejuros.
360 mil e igual ou inferior
)linha deve beneficia ·
a R$ 10 milhões em 2019. 11 mil empresas de Matd
O valor asercoutratado Grosso do Sul Todas
é limitado aovalor equí- agências estão aptas ll
I ,valente de até duas vezes operar a linha de crédíto.]
~o salário-mínimo por em(GOVMS>
1·

31

.

Governo do Estado ,
decide suspender 1
Curso de Fojrnação 1
Policial
·t
. 1

O Governo do Estado decidiu suspender
o o Curso de Formação Policial, destinado
ao cargo de Agente de
Polícia Judiciária, nas
funções de Escrivão
de Polícia Judiciária e
de Investigador de Polícia Judiciária.
A decisão, publicada no Diário Oficial
desta
quarta-félra
(22.04), ocorreu após
considerar
diversos
[ ~ fatores, entre eles que
;>,,.-1 a realização do curso implicará aglomeração de candidatos,
professores, instrutores . e outros servidores envolvidos direta
e Indiretamente . nas
atividades , e que são
necessárias medidas

para enfrentamento dq
coronavírus,
1
·De acordo coma Sei
crétaria Estadual d1
Administração e Des]
bur·· ocratização as no1
vas datas de realizaçãq
dojüurso de Formaçã1
Policial, serão divulga1.
das por melo de Edital
prõprlo, publicado coni
antecedência mínim~
deús dias do inicio das
aulas.
Ainda de acordo co
o '.e. ditai. a suspensãd
perdura enquanto esti1
ver vigente a sítuaçãd
de emergência em ra~
zao da=paridemia poú
Doenças Infecciosad
Virais - COVID-19
até a edição de ato e •
sentido contrário.
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NOTA -rt'<.NIQ. SMSP/GEV15A 000/2020 DA S'ECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE PÓBUCA/GER!NOA !)[ VIGII.ÂNOA SAN1T4RJA:
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''i)_itf""-..: .-:-:.bH a :ili.:n::n. te

•.Diu.ipfin-0 o fvnôon,am-enh.} iJa Fci111 áe f!ff,.hitc~
da Tem,, admini~uarfo r~i'iJA5EECO-,.;.~oci<lçJrid{; hlrar.ti:s'd4" F'lodullll da TcrtiJ IÍL. CoW'!'h".~'
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t•~ f..,;,uu ,.~abcl~,iJi. ;;.snQ<m..tli\-...s& ftllh;Wl:l.Lln,:ntt.ik iir<"jar. tcmpl..xh;"'~l
t atir..1 ., a f,,.rtirJ.:st-1 datl. 'k',Wr...k• .u uri~•l.1,;i:tcr E.ll)..:.:
1-A l.:,u,;I,:, m.ã.,. 1iu.a :i:..wt~~ d:.'.H n--: {uiuiJ.pc:t(""' ~ .:a~1J.Kk. dO bn;il"

A pí!!~r.ti:. Notti Ucnica1 :usln.id::i pdo Scc:rct.irta Muní<lp.U ~ Snúde
Püblt(.i e pclo Gerente dr V14itãnda Sani-úlia do Munkíp-iQ d.e Ccxlrr,-.MS,
. fi:i\i!aroellti o fundon..tment.o da Ftlu{ de _ Produto, 'da T;:m;.
admJ.,,;srNf4il pela ASffCO-AJiodo-;aó dé r,ironfis di Ptodulôl d<J rtrro
d4!. CõJr.im-MS, qlll átant(!'t'.crâ tódilSQS iexl<i.:tfeirrll na prrJía)olió Tutt.in:J_
de.41twqve.rq1,r,
DEVENDO;
1- TCidos: ;:,-; ;.!i,1aú<í,ulo~ítcír-,m1ci dc;cr-:.:i dhponfi.'iil~r ~~ool cm à}cl 7CC.
n~ t::l'llf11J;,. dê-Gd,1 OOn,:;../t::>Ubt!h,dm~nto;
li-mi.o f,1."rmilir :i prt:"$1!ll\r<I, m,eoo1Cl de 16 {dc..:o:tu) :mo~ cmai-u,~ 00 50,
{~.,,,~t:Jrt."'l .inus de ld,id~, .sendo .iue. il.S a;;W'C.i.adm: mi~ faik i:u.• hi<1
di.'¾t•r:iv ~rsub.sfitutdo-; vi:;; .::e-:.w:i de~..;;;. c:mfi,1~;
m - ~ cti~ntl'I "não poótr3',o. aótr/\Var nas hir.acas, deat'ldii p-ernuneccr
ric i•do Jf fvn, c,hi;-:r,;,m.:!e- .l d:~tfoda min:n\11. dt
,r.etr"s.

:.o

Art.

i

;;ui,i:;1v.:.1):.
'
ll-0:i h•i;iil.o de :u=t..· dc-.crl.) x:di.1p,,n.ihili.t..W .>:i&. fu."'mll alu:roodê 1ntr,. :...e; Alcir l).ilc

b;im:ut.drw·r.J,:1.::t.t.abl~"'{ut:'-""'&fi:. nnafuiaÍãq14;:k1qut..nk-1'udntm..cr°'~
m - Ck-,.-ri ~ :l,.\.k 6°'W ,.J;,J qut. 1.:.J:;1 t! ~u.~. a.i ~o1nwll ac wuplo ,;e. ig::-.::j:.,
.:•.t,__;a.1. 11 1.1tiliu,11.ki ;t;M=.:i. 1: hi,i.:oÍ..-:.T.'l. a miÀ.» -.om. ákW! i;d 7(1:.;-.$ ;,.;;f)&'~;:;..:,;
2!U1..,.qm,-.,~ oour.itin1111.:.l i!c ,r,il(!jl1nilia. ~tlm .kpW a;a, ~.uc n.bl,l .
An... :O - O;,.. -ú,ti:- o ;>cri.ud.J an '{ur: ( . .:..i,-.:AJ..11 al><:1ll~ c~ çm \>clo.in,,mtui ,k ;.;.--íw.1 ~ ."-.ot.

~

d

lX· Onerá pri:fttt:·ni;.·i-afmen~-2 <fü=ponibiiizar m1:d o~ Ôl! rec~birnento 3' tr,h'és
de mac;i.1!r1.J1;; de ~~a eJootraMfl!fi!ttclü:) b3-ncárlas;
·

XH· Ob;xm;úiliQr_tarta.zeS wm~ blformu•3C$ ~"'ra de COVi0-19, l'\.ilS
~,,a,as e I!X.bii dt atcndltT;ento;

·

XIII· Ohµ-orul.,;Iil:Jr í-..iXí; cm tama.n-!'IO ~tú.filtório u \iJ.Í'r't:f i dbUiM!õ \'\'>(1)
infornüi)G~ ao(cfferites de c.:>n--v oi mesmo,; wlo atendidos;
XN· Toda 1o~i'it~i de ati,:ntllrncntY e O•.i:.;o f~d :.vt.v e 1\!mln-lmiç:1c- di
~iaç:.io díJ$ ft:iraótes di:G Pro-d'uto'i da Telí.a de Co~Jm·MS,
A Jnol»ervlnda, ainda que pardo!. desta, r"if3$, podeti Implicar no
fedmmcntodiJ itl....idades., por ~o imktt.rmtn.i.do,

FR!IIKIU LUIZ DE OUVElllA

sew.:.t!riO Mu{liçlpJ.! de Suiíde

SAIMON DfNE BMGA CÃNOIDO
Gt.•n:f!te

('.oJ<.lrr.-MS

\<ifs.·il:ind; siinH..árli
CO)JttH.15

dl!.

n-e ;\FIRn.Dr Mü
"Dh.rõ,:s.1bnin.,mc1çl<>dtMARL\S.O~U\DASU.\.Ã PERfIRA,noWi0d.:CiiEE:
DE ê\:'.t'ARl.,\füN lú (OG.\S-4). e.di outn:J jifY, iJ.!o.;W."'
O l'it.EFEIT01füNICJPALDE COXIM . E.STADO DF. MATOfütü~SU 00 Slil. n.:, ma
dew.s li.'ril.ruiçóC:. l~.u.. o.:nm-McrunoArt. 7&, 1111:ho Yü,d.tlei Of&in1~ JüMtini..:11JiO.
DECl<'fiTA:
~
Art. t• - Nome-ia MAP..lA 50N'ÊA DA SILVA PIRE!R..~, nt' ,;.t.1g,' dt. CHEFE DE
Oél'AX.TA.Men•.)fOOAS--4),. :k -.·,:mi,, ,i:11'11.;; Art. 3. lncl~ \1 d.,.l.ei Compkmrnb: 'tf
14Yf~(•l6.dt :JO ~ M;irwdcl(U6 c..\rt. J3. l~,...,n.di: L..-iCumpk1t>o;rltu',.h1t1W:ip4l.l'f
DECRF.TOh~ ,l (,2/;illH tOXIM-MS, üS

06(..':ll'JS,,:e 15 J.;:u,l.«l,hm &-Zll"~.

Art. '!",. C.lt dt~m.i c:rio--.i ~ \ijô<.?r n4 .1rita Gc: su.i pwt,J_ia.;â:l. ttnn~ind.l 1t1.a ,.r,,k,i
,.
a
p;uti:'~01 d~1..'-.J dc~\11-0, n:~~fa,di~k~1onc.u11.uíriu.
•
c •.• ,.i:n-MS. o!&- .\biíl ik :!l:.11:0.
ANORé LUIS lú~SICJ. MUORl
SEC!lETÁK.10Ml:S"1t1PALDERf.CfHTAt:.GEST.\O
P_ID Dt:L:Kb~{ON"3!i6~)18
t,FCRffi"O l-i' l(U•,OlO COXIM-M'-, üi DE A'RRlí,DE '!O~
"'Dúp;k ..obr..: a ~~W,dJ. e d<~üo de ~A.iUA SúNEA PA SILVA PfRFJRA e d4
.,..lliil.Pf••\iJ~iu...
,..
'
Allll.lJO sAo J(l~~ Pkl:!ft.lTO MUMCIPAL DE t..'OXtM, ESTADO Oi! MATO
úkOSSO 00 Stll., w~ &ls21n'bui<,t,u lqtWc .:.m 6.1km noAn.. 78~ir,.;-~ Vll.\ULci
<ht}niai J.:; Municipio ed: L,:i C.lffli'>l~ t.Arr.f il!.~;201.18.
llECRf!TA:

Art 1•.:.A11,1ociura..cMDo:;. êas.:n~ ldARIA SOt-.tADA Sll..VA?ERETRA,. mw K..h
rl'l!l74i"2.o,;'llpii>ntcd.>C'lre,C...míqí\11~J;.C.Ji~fcJc~1cnwDG•.\S-4,JW10
IMf'C (111,tili..lo Muntl:ipal de Pri.~14 do,; Xmd.Mu de Ctuím.'MS), wm &;Uf pm a
P,.Ç~tw-,.~funiú.pal deC-0~i.m-MS. de ,1u-.nk> ~m:irt.YY, .1tfut.1""a",daUi üm:;pk-mcnur
~fo11i<;ipd. n• C#r~\.l!>S. dt 15 de lttembrn dt ~dOS.
Art. ,:- • A J.ct'loiÔ(J(i!; :Stri .bi.r--i.J.4 1'4tJ ti:.1.;xmdupela Conwrilid..t.dc dtJ IMPC cln11itul.l
!1-faii.;ipdlk Pa\iidfflda .:L.->• S,ct\-~ de C,n.irn.iMS),
PAR.AGRAFO ÚNlCO-A antu.~ c.:i1W.!a.ao "ci.pu(' ~ anl,v ~sa' rtviali
ct~K:T1tíC'it.:.a-.r...Ui;i:Ja"lempo, de a...:"liü eumo ml.f.rosi:.:c .:..m-.cniir,cuoo rvJ.:r
Públí~ fao.:ubs-> M1.•11i~ip..l.
M 3"- Esw. lkttcto ait.ra em -.ii« na ib.ttt de. nu publit..,:lki. rcuuaglndo smr ~rcit.s,
i:;..tlr6c:01 Jc-ab-n1&1tUO. r•. .-...,,.lJ.u:..s ifup.hi,;J.".''I c.m~tririo.
Ciakn-MS,o;~Abril ik10.2f.i
A.."-URE UJJS lO:SS.IC',\ W?ORl
Sl'.CRf:TA.Rlü~fü!'<ilCIP'I.LO~ HfC~IT-' EG.l:iídO
PID DF.(Jtf.TO N" 3':<f,'20ii
Dr.OtF.TO N* Jil/20l{1{0,\.!~t·MS, 25 DJ: MAP.ÇO !>E :?ttiü,
1-'lJ.\iEIAOJMl~'{.i\OESPfCT.-\LPARAA\~\I.l,\Ç'.\OEAPUR..\ÇlioD.-\ VER.·\CfOADE
005 DADOS E \'AI.ORES tNO.l'iÍDOS .EM"'RESIOS A PAGAR"
O Prrfcilu M~i;l:l &: Cu •. 1m, ti-1.idQde M"'1i) (;r.,,w do- Sul, r.ouso de: su.u :.tn'l>l.iJ'fün
~.m·q-ue Jh: ~ ~-,nf~ldu pt:alci o-,wu Muci,;!piO ~
Cíl~SU>EK.'\Ntx)uJi,p-.l<"U>!.i:itiiftigl)!;l6, i!a Lci r~J,nl rf'4.l20.'(,4, tjU,." :ot».id:r. Re.n.u
aF;pr.uJ~~'"llh...h•-~Wpa~:.ti<1-di:i31Jt,k=nbro. .liWiiuiool)-s.c
;rpnr~d.-u n:ic prn·~-~ C01':,U>ERANDO o põt"Ç~iiu..du no _urt. 37. d; kJ.i1J;i,;:lJ ,;it.i.JJ. GlJe dt.iamio.2 que .••As
J,;~ d: ucrrkios ,:ncçmd.;.., rJt.l li~ 1) ..iJ{l>l'llellil
cor-.iigna.\'i .:rO:di!o
prJprin-. ttm:i~tda 1-uliri::itU"rm, llknJlAas, qut~uuf'IM.-u pr,,.;e,.wkl na êp,:,iilprtirri;li
bcin comq 01 'R 1:~ -a: l'qar~m pt,;"'l.'ti~3o 1mirn,wpilb e 0-1 cmt1p1unU.- -, 1eCQfl~t.:.dcr
~ o c.,_,c-run:ii::ntu d.> C%~.,;ki,> \OtTn~.tc pvd..~ W ÇISIA à C:·;H'lU de lk,U.:b
~r:,;ifiea .;,'ll1.iii,r.~ w .itÇ.lmcnú:>. diictimir.adi per ~1..:nm'úoi.. ol>«kc1fa . iiaDr"il: q-. e
P.'>Uh't'l, l cr-Jtm :TM1,,i,)pci."
CúSSIDER."-?-i"DO Ci .:f~'luit drcan,;nlc\ d.a r.:-lUl1 a ~E-âI in;.,;riL.); 00 B!UliY.u G:ul:
("()"'61l>F1Utt,.D0 a rnr.:-eolJ..k dr: ,:·nnoJ;,b,~LU Q. kjitimi.i....k Jo n(Jlw Ü .""C :i.:~JI~ M J~q\ll,j1v:1 ~:•~1..--..id•.'J p-:J.,i ut. 61 dlLci.F~.dusl. o• 4.3:U-'(.J;
(v:~SlOUU."IUÜ,p;i.íÍtro,.aP~d:P.r.-W...J,-,.;s.t.'400NJuPiih1icu{SWu114-l7.l:STI).
1
DECRETA:
Alt. 1•. Fi~ r,iln,i:-....U a C.-m: •. llu E~pc-:í.al d.: Auli.l,;lu ~ ll~~l,) dt: :Rnt..-s. a "PJPí ,;So
Muniúp'v í-®:ivmid~.r;;J. d.. (pri-n k:irv), rcu.li~Vf aot F.,mi.:;ui 1dl'.,, Utlt5. 'WI7e
'.!iJià, Nj.:i~ m.:inbroi ~Jic, Oi' itn-idorc-s muci-cij)o\is 111-U.,<J:
• NEFU hOMES DA 9ILVA-Dtg.iuJ.,c.-1-but'.:l11.l 15164
• MARCELO DOS 5'A.¾í05 Múl1R.l..O-Coau.l..,r-Matnrulll. '1S?'í3:
- LFA.'S'.~ OE UMA. MENFZF.S-An:u-1enu: tk~\dtt1iaUt.~- Matri,;ula.UM7;
- EVLA CARLA VIF.IRA SiL'r'ESTRE-.'miu.:-n1e & Ad.,.in.ittraçlv- M;atrbil;. 4ü~7;
P--,riignfo ü::iic:IJ. A c~mi,ü.i tlpCdil .:L>nJ?'-):;U por~ ;.rtig,; p,~td re.i.oili~ icm?'t
q-J C 'lll:-:d;.J..-lu. Zij>-1Ío tfflli,.-v da Alàd.,.'>rii fürldir.;. i:: C..r.1.bhil do Y.l<.W(ipi,o .k C~"-im.
iiltmJ..nrn.r-~U..1.~eiJJ.liSL,,,.warl.&.1õMltl'!i.:ipaÜ'rA~í~~,1<!':l.c.."U\li>®j1i.halh;)J.
An. 2• -A Co)ffll.lJé I.lrttW pu-.'lui ..s 14,~I~ &Ulbuiçôts:
J .v;:i.fiwra?q;.iü,uid..:k d:,;.tdi.cr'••. 1!1'
. 1 iw,riwn.;, [kn.ulQ:&11.u.i'óo d.: R::,1n,1;;.iP.al!;'ll', ;:m.
aaart.6JilaLriF.:i.L:r-.Jn•.of.3.?0..64.t'iiJC~F'n..lllst~~dl
ami11.t:~,dat~•H pi-.i.~:s..r.vbi de ~n,,..,.nho i: mttptU~~-k, d.l Cnth'.i,.l J,;., matcrlo.l
e,.; da p.~,~ c-foth-.: djj s.:ni,;o.
.
U. inf'-'IIÍIU a TCW<ll.iJ. OI ~Uil<).s t-Oll#i~ ~lliqu:J.J.ls) e lii,ltimQI
u-hjm·.-~ a~~ ,fo r,tpunc:nt<1-;
W- ll\f,mn.u ltJ W aJl 1.'-'ntibil d.iJ R,;Wi a P~ Cí'>tÍl n..çd.,i.J.dc &: an,::,Iam,:-ntti. pm.
(j1Xkjamfsitu:lf:CS.:rltuâ-;3«~isiu:cr~.uiu;
•
Pu!g1.afo Wlico. O p11,.amtn1",i. que vieí a. ser uct.mundo· cm d<iwrr!nci• Jcs
C,;jl!ççl,unrn1oc efch,,.J1u u (t:rma dc-11,c Jo:réu•, roJorá :ie-r sU'nJldo à y(lnl.&
de di>lilçlo c,,,0,11.nu: di Lei Oti11mco1êrlu. Anua.1 ov de c-rl:dltot adici;,nnil .ih~
tos p;1ra esta lina.liilllk m, i:,;,r-:i-.:i-t> em qnc oconér o Hçat1}.«im.-n10 .da di,..ida.
Art. 3• - A Comiulo ttri o pruo de stl- 30 (uinta) dl.u· para ':Ón~foir seu trsb.lh~\•, pod.tnd<! ur prcuioi.ado, ·se U 1.ir~untUnd.1s auim: c111.irCH1l.
Art. 4•_ - Oa Sccrditio• M\laicirnis e rc-,p"c,çfüU Oiir!t1c:ia,: dt:\'tbl db;,unibilini··wnJun, :iufí..;.1111it.:J i ofit~riçia dc.i: rcMihaJ.u.s qu..: " :t~ n1m .h C~miulo.
Ari. S" • EJtc Oterctet M11nidpif'entr1 cm ,vlcor na data
dt sua 1n1blic•çlo, ,,uoa1io4~ s:ús cfoitc, a p..s tii d& o: dt. jiu1el,1) dc'·.2020.
An. 6" • ~og.mJ--.te u dilf',lii,.~t em çontririo.
COXIM -MS, :?S de ~úrçv de 20W
ANnlH~ tUIS iO~SICA ~fu1)Rf

~p..w~"

···············•················································•····································

6!...a..:i.-.1bit,k~ k.:~~. ~,:;i,,l=nc:;,;.,.h
' '\." ~{Ul.,.15, lc u.r,c;m.17,t!r~;;t. 78,
VTI. da Ld 0q,,.,;.oir.3 -~ 1-.-foniápiv J.: c~,im-MS:
t.:•J>-'S!DlR.\:'llk) c-<lU1><r1!;; ll.V z.-t. 30. I e ll. da:C,.,ç.;.ir;.ú~l.) F.,.,kf,:J í('FtS~j:
(úNS!Dl:.il.A:-lDO ~· Ji.~f',""l.ü r..:i :...1.. ~1, 11. J.i C:.;:.,1i11.,;,~ f~I \Cf;.tS);
(UNS!Df.RASOO ;:. ,k,;.);ii~"\'~O vi.(,li"' .k .-iu:..,:!o & ;i:ir.J..:•I.;:,.\ ~, ~11\l:l JC U11\\";
~><ua.i~Ít'ú-i ~l.l f.,,,...,W-,,çlo Mu1>4i.il de 5.• uJo..ft,\-fS .;:;:n 11 t.k m-a.r,;.,.i de 21Llii. ~-e.::m·,..1 11 Jk,:;lm.:.~ .!z Er,..:;,t:llÇÍJ. cm ~ Piibli.:.i. J.: Imponlr.cir. lr,i.:.1ru.:;i(>l'l;tl dz
~~tun~lcMur.Ji:ú J\'. ~úik i:.u 30 J.: ~it..:, .k 1f12Q.J;. mn,iw. OMS, a Ol'Cl:tlilí
d~ E.irKJ.~;,,:h 1!:'.11 5:.i~ }'1:hli=a lk tfUP'~!.,. N.;N'~ - ESP!N. \.:1i;ulad;. pda
Pun..i~ n. fa~'ü!--1.'MS.. ::n; 4 .k fi::·.-cn-,1.; de 1\•~~
·
CUNSlDEP..A)."00 o ;rrt•Ntl !'..;i: Lei !l. 13.~(3, ~ " ~ l'-1! ··.:içi1., ih: :•nv, -4".lC Jl~
.t.;;,.',rc ~ mt.:fi,l..t.s; p;i.,1 _ t',"!Ím:iumnih'.! d:. ::mc~ln,.j;. de µÍt« ?~k:i. de imfurt!ndt
W-1tcrn.1..:.im1.r.tJ..curr\..,ltJ.:ir,q.,,;,1ccrcna.~!ri.i!
._
(úN~l!)E.RA."'~ (i.JC o _.rupv .:k rh•. p.J.,t ir;t"ecç:.. p,;lo i"fiYV .:-www\--Ü\IS.-(C'-;1l.19
i'vruptrtnik P'"Qõl:.~ i.ic1.C.. ic,-1~n.:1 e p.:~ win drx:ns.ti .:.;üni,a..i:. ml~"1pr.::~,.-u..
rc.r,,-tóri.u ;; .:iu:m ,om.•.. ,t,;:
. ~,lei pí«.,i..aw::. ~~ fN:uam ,oriJ:iZit a um ii,ra.\·am.:-mo
Jc Ci'?o-1 ;!.) ttnl Je u.:.Jt. 2 p;.rt!r ~ ;:i;,n~
"'
('()NSIDtR..-\ ~00 :r~ a ....íidt ! did !.l dr t.'><la( : d..'"\"tr de; t.! Udv. P,Rllli~ t'l'~iu.u:
Jt0litk"" !,{Killl1 t. e<.Q;.,i,mka$ (il"' tiwnàri:tlu,.~ do ri~o de d.
..,"T<iil
,...
~ de cuttci ~ YOi
~ a., ~l.('i.$,l uni,·aul e lgúali1.6..oo U ,çks e k"n·~-w: iii4• w.. pr,~&.. pro,i,:,,;lo ~
rtt~...,T" .la;i:O.. r..a fo-rmJ. do .utí:O 1%' d.1 C;;)t1.ui11,i\lo fo,kral iCF;!!);
tUN!)HUR,\~W() :i. 11.., n:,;J,1.i,;. d: t:itrito ,71'.>rn:tuk j.CJCÜ! pc..:o..;t p;:..-:i. C:Q:ll(nçlo da.

---

005~~

º1

((i0VA1S)

Vil!• Pu/!blr q~;i!~1,1t:r Jj.lOii.1ctiJçõc; ria pr.l~il Jo:.io J'.~ticira _ de,
Atb;;.qi.ierqU1'!, ficando autorltl!do u e.st)t:iC-M m.c M o 1i0 as.f.1ito c-énlnt p;.:ra .

...-,.,4 rt./w(:l!vf um dht.m~Jcfl't!-'1lC• rn:nir11a

V •. A, n,v11!~6~m d.Is ~rr.;;os ch .

de'.! mrtro; ;Jll1.;i ~ SH1"ft :l.i. ;r;l.lfldO uma í01i;ís-U,:.i ;o .tí!C..SOr d; pnç.;
V1-A üt:.ix:i.ii~ii~ dc·.-cri 1 ..:.,:;,..r l,in:f c1~~cl-i:1lrnentt.: mW<!lo de at.:,·,dlmcnto
"dfr;e thrv", hvs-can<lo evitar o e.anta-to enHf!-ft!rantt'i ~dle-m~.s;

r

cw.pn.tr..:-ru •.•.
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•ÁRIES • DE 2113A20/4
A Ina favorece o foco nas coisas essendals e o
encerramento de projetos que já deram resultados.
Jt'SO pode ocorrer com ênfase no lado profissional,
mas o pes.5031 também recebe essa energia.
TOURÔ • DE 21/4 A 20/5
Aqueles projetos que estão sendo gestados
há tempos em sua cabeça precisam vú; urgentemente, para fora. Use essa força para romper
barreiras em seu trabalho,

Nota 10 Para a live·de.
Sandy & Junior, no YóuTube. O show; intlmista,
respeitou as dlretrízes da
OMS e eontoueom as participações de Lucas Lima.
e Xororó. Ainda teveurna
ligação de Rodrlgo Santoro, Foi emoção pura.

G~OS • DE 21/5 A 20/6
Agarre a chance de ancorar sua intuição
num plano prático porque sonho que fica apenas na mente. não se realiza. A paquera pode
rolar ein qualquer ocasião,

E mais .....
Prevista
inicialmente
para ter pouco mais de 150
capftulos,~''.An1or de mãe"'
poderá ganhar uma extensão. A informação foi dada
por Regina Casé numa Jive
com Fabío Porchat,

CÂNCER • DE 21/6 A Z117
Agarre a chance de ancorar sua intuição
num plano prático porque sonho que fica apenas na mente não se realiea, A paquera pode
rolar em qualquer ocasião,

VIRGEM • DE 2318 A 22/9
Talvez sua produtividade no emprego não
esteja no ritmo que gostaria, mas os bons· resultados não vão demorar. Na paquera, a eomunleação é a chave para se dar bem e conquistar.
LIBRA • DE 23/9 A 22/10
Talvez sua produtividade no emprego não
esteja no ritmo que gostaría, mas os bons resultados não vão demorar. Na paquera, a eomu- •
nleação é a chave para se dar bem e conquistar.

~
ESCORPIÃO • DE 23/lO'A 21111
Urano e Sol se juntam para Indicar que é o mo-.
mento de atrair. clientes ou buscar outras formas
de trabalhm: Se estiver descontente nesse emprego, COl11€<'e ase movimentar e mandar rumculos.

SAGITÁRIO • DE 22/11 A 21/12
O trabalho pode estar passando por uma
fase de detalhemente antes de permitir que
você cresça. Por isso, se tiver uma sugestão, não hesite e apresente-a a seu chefe.

CAPRICÓRNIO • DE 22/12 A 20/1
Os astros avisam que o trabalho bem executado, em que dá o seu melhor, não apenas poderá
lhe garantir destaque come também ganhos. Na
· paquera, você estará CQm sua autoestima elevada.
AQUÁRIO • DE 2111 A lfl/2
Por um lado, você está com opiniões radicais,
mas por outro deseja dar bons conselhos. Adoce suas palavras, ou silencie, para não magoar
e, sim, ajudar.

Resumo das Novelas ::
MALHAÇÃO
.VIVAADIFERENÇA
GLOB017H
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GLOB018H

Key!aseassustacomacht.'gada de Benê e pede que
ela não conte sobre o encootro. Marta flagra Llca e
Felipe namorando, 'lina vê
Clara ehorando e oomen!a
com Líea, Keyla desmarca
o encontro com Deeo.Benê
convida Guto para jantar na
lanchonete. üca fit'a revoltada «m1 EdgaJ: Andern,n,
Fio e Jullnho ajudam Tato
a preparar o jantm: Tina,
Í!enê, Ellen e Keyla tentam
consolarLica.

TOTALMENTE

DEMAIS (EDIÇÃO
ESPECIAL) Gl.OB020H

Allna apresenta Pla!!a Tibítiçá,
que afintll! que o rnpoz possui o
dom da cura. Elvira reencontra
Quinzinho e Joaquim. Thomas,
Avílez e Sehastláo comemoram
o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro
oferece as terras de sua lamllla
para as nações indígena.•. Jaclra
questiona Allna sobre seu amor
por Joaquim. Germana e I.JC\11'go se divertem com a bebida alucinógena das fndtas. Jaclra salva
Platã de um ataque de homens

Aparecida garante a Jonatas que
cuidará de Eliza. Arthur diz a Eli1a
que Mas lhe COfl1pranl J1IMlS roupas, Ja<Slé e seu bMdo dé,;lroêm
os pertenees de J0!18lris e roubam
seu dinheiro. (krm,1110 repreende
Jonataspocli€1laba.<0ootr.ilialho,
rnasliabinhooajuda.Ar1hurror.s<>gue tirar boas k>tos de E1iza <001 o..
apoio de Natasha. Natasl18 acena
o convit<! de Arihur para ser unia
das juradas do cooeurso, Ros/l1r
gela cede à ;emJÇAo de Florlsval.
Duranteum leldonema, Elizaoúve..

brancos,

J&eâl'étuncaçnrJon,1t:'ll!.

·Í..

FINAES'l'Al\ffi\
(EDIÇÃO Efil'ECIAL)
'GLOB021H •

Griselda aceita a presença de
Antenor. Mnreela vai à casa
de Paulo, mas ele a monda
embora. Antenor finge para
a mãe que mudou seu comportamente. Estliet chega à
clínica de Danlelle para faier
seu procedlmento, Wallace se
revolta com Te<'dora ao vê-la
acenar para Quin1.ínho, e alír- '·...=;,/
ma que voltar/la lutar. Tereza
Cristina enfrenta íris. Tereza'
Crisllna tenta Impedir Grisei-•
da de comprar o lmõvel em
Cr:nt;e ao seu,
.

n

Mariano volta a·abraçék a mãe
após se curar do coronavírus
o

PEIXES • DE 20/2 A 20/3
A semana vai terminando com a Lua influenciando seu trabalho e trazendo a possibilidade de
expansão e reconhecimento, além, é claro, de vontade de se divertir. '

NOVOMUNDO
(EDIÇÃO ESPECIAL)

O cantor revelou por meio de suas redes sociais 11,0 fim de março que havia
contraí-do o novo coronavírus r'
.

cidade nat.al,decarrona última
cantor Mariano, que
quaru;-ferla (22). O momento
em man;o fui diagnostJ:
fuireg!.;irado nas redes sociais.
cado com o cocooavírus,
"Depois demais de cem dias
cmseguiu dar
na mi!e após se curar da longe, o maior amor do mundoença o sertaneio retot- . do", escre\'ell ele na legenda
nou a Campo Grande, sua : A mãe também tirou emocionada. "E.5tava rrnia! Achei que
esse dia não tosse chegar: Não
estava aguentando mais", disse.
Nos comentários, muitos
fãs e -làtnosos elogiaram o
momento em âlmlia. Dentre
eles estavam os canlor César
Menotti, Fíduma, o humorista
'Tom Cavalcanle e a cantora

um ~

Paula Mattos.
No dia 30 de março o cantor
Mariano rel'elou por melo de

1,
suas nre; sociais que havia
contrakloODI.JIIO('OfO(Jm'Íl'US. ~
"Infelizmente, """' o resul)·
lado oo meu exame, e eu tam!
bém fui detectado po,;llivoparil
a OJvid.19. Mas eu estou bem;
não estou com sintomas furtes,'

---·"""' 1

·Mariano alirmou também

que o seu irmão teve alglms
sintomas ao longo da semana,
e teve de ser internado na ocasião. Os oois, agoracuradoo, sé
dispuseram a .doar o plasma
para pe:,quisa qúe busca a cura
da doença~
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LEÃO • DE 22/7 A 22/8
Exercite sua paciência no trabalho, pois os resultados virão na hora certa. Talvez precise da colaboração de outras pessoas para que uma tarefa seja
cooclufda e consiga atender a todos os detalhes.
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CONTRABANDO

EMCOIIM

Polícia Miltar apreende espingarda
e prende ahtor em Coxim

PRF apreende 425 mil maços ·
de cigarro contrabandeado
em Campo Grande
A carga de cigarros foi avaliada em
aproximadamente R$ 1,7 milhões de reais

A Policia Militar na noite de terçafeira (21) apreenderam uma espingarda em Coxim.
A guarníção de Serviço foi acionada via 190 informando de um furto.
De imediato os militares deslocaram ao local e de posse das 'Características do suspeito foram até a
residência do autor de 49 anos. Ao
encontrá-lo na Rua jambo, ele entregou uma espingarda calibre 22
com 5 munições intactas.
Diante dos fatos o autor foi preso
e encaminhado juntamente .com a
arma e munições apreendidas a delegacia local para as demais provi-

dências.

(Aucs1ul'U•i•BPJ,f)

1
•......................................................................
............................................

A Policia Rodoviária
Federal {PRF) apreendeu
na quarta-feira (22) em
Campo Grande (MS) uma
carreta com placas falsas
e carregada com 425 mil
maços de cigarro contrabandeado.
·
A equipe do Núcleo de

Operações Especiais

EMSONORA

Policia Militãr prende,homem após agredir
sua esposa C,om garrafaem Sonora
A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (21) um homem de 40 anos por
.
les~onar sua esposa.
A Polida Militar prendeu na noite de terça-feira
(21) um homem de40 anos
por lesionar sua esposa.
A Guarnição de Serviço
foi acionada por denúncia
através de celular funcional _informando que um
homem estaria agredindo
T"', umamulher com, garra.
, fas. Imediatamente os
militares foram até a Rua
Padre Anchieta e eons-.
tataram que o suspeito
havia fugido e a mulher já
estava no hospitalOs policiais foram , ao
hospital e ao falarem com
a vítima, ela confessou que
tiveram uma pequena dís-

da·

PRFfiscalizava, no km 454
da BR-163, quando abordoú uma carreta Man/l'git
28.440, placas aparentes
de Cambé (PR), atrelada
à dois semírreboques com
placas aparentes de Peablru CPID.
Ao serem verificadas as
notas fiscais da carga, foram descobertos Indícios
de falsificação; Os agentes
realizaram 'umà ãscalízá-'
ção nos semirreboques e
encontraram 850, caixas
de cigarro divididas. entre
os ~dois veículos, que tola-

lízaram 425 mil maços do
contrabando.
Em checagem aos CRLVs, os policiais rodoviários
federais idenUficaram sinais de adulteração nos ,
três' veículos. Foi constatado que as, placas foram
trocadas, sendo as verdadeiras de Mineiros {GO).
Dentro da cabine também,
foram encontradas mais
oito placàs falsas, cinco·
comprimidos de "rebite" e:
uma porção de cocalna.
O motorista, de 26 anos;
disse ter sido 'contratado
para transportar a carreia'
deNavirai (MS) até Campo
Grande (MS). Pelo serviço
de transporte, disse que receberia R$ 3.000,00 (três mil
reais). Ele;juntamente com
os veícUlos e a carga apreen,
elida, 'foi encaminhado para
a Polfcia Federal em Campo
Grande (MS}, --mi

•······•·········································•·····························•
TENTATIVA DE ASSASSINATO

l.)

Travestiinventa namoro e
rapaz leva facada na cabeça
aotirar satisfação
como Informou que as
agressões são recorreutes.
Os PMs retornarwn
ao local dos fatos e con-

eussão .eom seu marido
ao'saírem no veículo e ele
deu uma garrafada em
sua cabeça, causando
algumas lesões, assim
~'

Serviços elétricos
emge_ral

9935-4356.

seguiu prender o autor;
que confinnou os relatos,
sendo encaminhado para
a delegada de policia.
(',.,.,••,la.,.BP?,l)

Na quarta-feira ~. ra- boatos, . quando a suspeita
paz morador em Terenos, começou a grítan
Ela estaria alcooliulda e
a 28 quilômetros de Campo
Grande, foi ferido a golpe de depois da dis~'Ussão, busfacão na cabeça após . tirar cou um facão e foi até a
satisfação eorn uma traves- casa do rapaz, onde agreti, que estaria dizendo ser diu quem estava no local
namorada dele. Ele contou Uma mulher de 40 anos for
para a policia que foi dizer fetida no braço e o jQVem
para ela parar de inventar sofreu um ferimento grave
os boatos, quando sofreu à ,na cabeça,
A vítima foi socorrida
tentativa de homicldio.
Conforme o registro po- pelo samu (Serviço de
líclal, o rapaz mora perto Atendimento · Móvel de
da casa da suspeita, que Urgência) e levada para o
estaria espalhando pela' pronto atendimento. O caso
cidade que eles estavam ê tratado como homicídio
namorando. Ele foi até a simples na forma tentada
casa dela tirar satisfações e a autora do crime não foi
e pedir para não inventar localizada. G,tidi,mu)
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Rafael Garcia de Lemos
Clvll,, Criminal 'fJ P.,:eví~enchídá
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ite de terça-feira (21) apreenderam uma espingarda
em
Corim.
,.
½-

vão
para o
vereador e
vice-presidente da
Câmara de
Coxim,
Ódesda
Silva.
Desejámos.
muita paz e
sueessoll

I'f
~
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O IÜÃlliODABEálio NORTEDOESTl

STADI~
Exército brasileiro passa a apoiar:
barreiras sanitárias em Coxim
íl

O objetivo é reforçar a segurança das equipes e a conscie-ntização das pessoas ao entrarem na cidade

. J

'

V

. 11

''·!

S.IWíJi:

Covid-19: Brasil
· l"
passa dos 66 mil
casos confirmados. ti

:,
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PÁG04
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Cül'üliii

Prefeito e coman- 1',.i'
dante do 47° BI • !
entregam de kits .11
de alimentos a,
;1
alunos do .Profesp ... 1
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PÁG 04
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São 32 militares por dia, divididos em quatro turnos, apoiando o trabalho dos servidores e voluntários . PÁG 04

Tatá Wernéck l
- ffll))UDE
decide expor ·' l Vice-prefeita Dinvalvinha Viana vistoria
famofusos
.
ll obras da ponte sobre o Rionegrinho. PÁG 04
que rarem
quarentena.
·i

!
1.

PMDECOXIM

Polícia Militar de Coxim faz
surpresa em aniversário de
criança de 6 anos. PÁG 03

1

PÁG06

1
POÚCUl.f-

!1

PM prende jovem
por receptação,
porte de drogas
e recupera
.
computador. PAaru1

1

!
!

1
i

i

•CONCURSO
• NOT(C,JAS.,DA8EGIÂO.
a POLÍTICA
aPO~~

·1:t·· 67 32!31-,3668:
-

67 ,99983,4015
-

.

Jii:NOTfCIAS'DOS FAMOSOS:

Anuncie aqui~ aucm não anuncia se es~nde!U

Polícia Militar prende em
flagrante autor de furto em
Coxim. PAG 07
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MARlO Al'RF.RTD Kk1.!9F.R
S°. eh Lt'Í Comp1emctitu nª ,.lf!1J1(.1Qi. de 21 d.. J.indr<J & ::~.
F-rcfc:imMu:-..k~
P.ESOLVE:
Art. tº. COl'i!Cf.DER Dffltí1.do Prc-vldcn..-ilrio de Ar<-ntadori• C.-mtnhou içlc.'ldaGi: ao
RAT!f!CAÇ'ÃO DA DE.SPrSA
u.g.v.ido o&. WtiRTtl~R or: ARAL1JO, ti!ular do t.ViV dt Mi-di-.."I) 1. Cbue e, Padrao
P:!Xortheço e. dispensa~ lkiução. f-Jnrlamffi!::uh no lfl. 25, CAPUT~ da Lti Ftdcrtl rf
XV, :Rd'cmida 14 •. loiSdo ea Stl::~"tWiu "'-fn:nkiIQJ de: S,-.ii<k, :IK' qn;i.:Jro d# sen·i3om.'
l,&í-6.-"9). coofürmc ")l)dt.1çi" e jm1ificath.1 ronsbnlc no r,nx:cuo lb,lh;(!, 1(00-0 como
i:f'c1i,"CS da Pttfci.turaMmüclpaJ.deCm.im'MS,com fuh"f('l.'ut.f 40, 1, m. '1>•• c § ,.da
cl,.jetü oont.r&U~õ ik- em.rtcS! ,;i;pcc.b.ltuJ.t pa."1.len-'~-i!c rerI~ do tqll;f"..tn~nui eaer
Cor,ttituição Fcdcr:i.1 e dQ-Art. da EC-1 l/100~ '-Gm o e.e Art. :5"f.i5íi da 1..t:i Con1plnT'..:nt1r
Mu.c;• fttpl!-{in - :MF 42!.!, cm at.:r.drmcnto • 5..".Cf't'.~rh !.funkipt.1 ~ °'~\"'t,.imww
?i,fonic:ipd n-s ~ 1.Qt'(.rl!..
Art. 2"· Tent seu bemfiri,:, rt.ijm,bdo ~ ;irt.rdü .:om n RtujU11:t da Prerdwra Mn•.• ic:i~
fcol'IJ.m1cti.
·
Fur~..:i L.."pl:Art:ZS, CAPUTds. Lei N', S.66&-;-..J rõ!lkr·,lfÕi:sf,(U<tifktr-=.<,.
deCo,im.MS.
Art. 3'" - EW p..'LW:l CtlU1 ~ vl_.;,r Ili J.ua de JUA p,..t,t~ rC""v-,.Ja u di!.pl,,~çêet
Val,.:,r Gkb.J: R! 1 Jm,w, (Hum mil e tm reeís : ecvcra ~uy.i,).
úr.irn:-"11:l.: M(r':ilZ,'":\EQfffi'A\ff!• iTnS ,\C1ROP~.L11ÁR!0S tmA
cm.::w,.tri.'lv.
c~,J..im-\ts,21&.Ahrl!&w211 •
P'H"-CUO ti: l1S:"2f•20. ~
M.JMt;Stx) :,.UN.IITO COSfA
,.. AIJ!orii:o e R.1.tilkL1 l .k,~ em ctncyri~~ à dctL~i~t.-5 contidas w a..'1. 26. d&
f>IP:E'l'OII: PRE_!.IO!;t-ffE 001MPC
..,._
Lei rtuo n~n.:ionad..
),,
Rlc
de MiwGrnuv -M~, 21 &' Ahrilê..: 1;,~ü.
tKsnnrro J•fUN1tíP'AL DE PRE.Vmt.~ct.a. DE COXIM
MJ.'10.Afbt-rt~'Krujtt
E.'iTAOO DE M,\TO GR0$50 DO 5''-11.
P,-,fcilú~,foni,ij),U
POR r,•,Rl,4, "'"' t)t~12o~v COXIM-MS,17 .DE ,..BRILDE s.ozo.
"'\.'O!'óCEUE B,çn,c!'k,o Pm·iJcT1.:!íi.Mlo d.: Ápv,cub&tl~C-Of'•lTR!HlllÇ~O :t 5-,;pit~.:i. a
EXTRATO DO n1n,tú DE CP.J:.DEN(1Af.i8'"1"0 N", Cif·~-·W.2'}
!r.L CL.,,UDl-'I. LUC:,A RIOHh"'rt AMARAL••• E di u,.i1ras rro"illEncw~
o PRf.."\11)!;,.,.TI no INSTITLfTOMlJNIC!!'"ALDE PRt\o<lf)t~c, .•• OE ro.~,..,. f:$TA00 MRTES • Munitipic de Rio V,rdc d: Md~ Groti.c{~JS) e INGRIO DEt..AMARE.
TIDEHt\
DF. '.MATO G~OSSO DQ SFt ao CIG de JUU atrihlii;t,rj ltpil, ecm !\1!rni tlO Arl n, f
OHJF.T0-0 imunu: Nntr.uo d: tttdcr,ciuncrn..:;tem ~imjc1.o I f'h'i~J.c de se-.~1,11
S-.rla.Lri Cc-mrlmii:n1Mn•l:*7f.!OO~. d: 22 de J.u.dro & ]Ot"i&.
MÉDICOS HOSP"rtALARES ,COMO "4tDICO CLn--1. Cú GEllAL EM -"-Th~'DTh!Th"Tô
RESOLVE.:
AO HOS.PtTAL GERAL PAUUSO~ALVES DA CVN~A. E' CU-.,0 t,t?Olt:tJ
Ari:. 1•. ()J!',;C'f.DFR. Dentfkio Pnwlik:n.:w.ria de. Ari--nljjOOrlt. Cnnlrlbuiçto.'Jd-.!t à
Pl.ANTONl:iTA DE FORMA t'RESE.."iCIALE DE 509RE,-\\.1Sú,_iunm ás Jw.ral~">a
«tur.1.1.L!.a.St:2.CL.I\Ut>tAttJ('IARIGHETll\MAJt:\Ltifulat&~-odefcnmudín~
1
bciçitalam: da <?.EPfNCLU.'T.E. ,~ o i1çndimrn.to cm e.ri.te dt wgétxii
ciw:c
h<l"10 xn. r.:-ri:1t.m -iit 11. 1~ ne s~ ?\ftmiçiJ,a1 de s..:..t~. ee qwo
emotfl='.(rda h wuá.-iO! do MmKtpio de Rio \'rtJt de! MT~!~S)
de klYiMa ,rleliH"S da P~úitut:.. ~µnjdpal d( C.ixim'l.fS, com fukr" Art. f 40, l, III.
Ft..f'l'DAMF.NT..\Ç.\O tF.GAL:Art.15, ,;ip.rtc!a Ld P..r~;i,,.u.
"'b"t § S"da Carl!litulç:O Ftderal< d.:;.o\rt.
é.1EC4J,-l(lMrom ~c/cArt. 5-6i!! ~Lei
~-- VIQENCt~l{>t/202(1 a 31il:!rl(l20.
ÚIIJ!pk.tncnur Mu:ikipal r( OlS1,'lflit!!.
Art. 2'· Ter.\ ffll ~ffofo n.ijintildu de ;IÇ\'l.f'OO eom o Rmjmu:: d. Fr.:fcltur.t. ~ft~kip:.I
DATA!ll•\!-1,'W:?'J
V.41.0R 1'1ESSAL ESTIMADO: M 15.00<i,OO(qu-inze mil ruis)
deCM.im-MS.
ASSU:AM: SilvGa LJ!'}.ua - S~.n Mar.i..ci~.il d: S1Wt e r.,;uPJO O!L-\¼\R!:
Art. r. ati r,.,n.t,'11 entr.1 C'!11 '1.r;tt n:i. i1:rt:t de. ;w. p,t,Uc.s.,i-. í:l fl."\-~ilOO as di1patiyW.
TEIXEIRA
fflli;OOl1írlo.
Cm.im-M.S.11 &- Abrll de-10.?ll. •
DECRBON".2.~~~. Dt24ADRlt DE20W.
,
RAIMl;'Jl;OO!'IONATOCOSJ:,\
"Di5.p õc w.brt 1jn:r-.Ada c..p,.:tutl. de tt1ba!ho f!lll tcpa.rti<;t~! púb!ku ® ~umr1pio de Rk,
Dl~.ETURPRESIDENTE 00 IMf'C
Vcnk de Mrrt..: Grouo. comi> mcodiJ:ide ç;:imb.J ti: ao S(11fo Ccro-..1,;irni • Cü\.'!D-19 e êi
'IER.•\to OE llo\.TlFIC'AÇÃO DE D15PD'SA DE ucrrAç.\o
".
cnl.rt> pnni1!.êncicis".
FR:\.liClEL tJJIZ D.E OLTVEfll.\, SFC1UtI'AJU0 M'tfNKiPAL DE ~/1 Úl1E E GE5.! OR.
O PrddtoMmt1cip.tl& Rfo Vcnk.J.: Meto·GrTJt!Ot E..ctad(i ik. Mat.-..Gniu:o do Su~ n,. ;a;;
00 Fl!N{J() Mt!SICIPAL DE SAÚIJf. OF, COXIM - EST,'\00 DE M•.'P){jfU>-5.'iiO 00
dl.1 ;mi®i'?Y.i que Ih: do c,:.nfrridai ~lo incoo \'Ido J.1 i_g o 15-5, Jl.ul ÚJjJ;,lni.:a. e, :i,iu!a.
StiL.r.uUJOdeilWâtn'bui<(õa:lrptt.comb.ueDt1pat"=r~pe~Proc:inJotàfundi:!a
Muni(ipnl.cno.s tmn01 doin,.,WIV J..1 art.:4-dr.Lri FrdcnlN" S.666.'9~. RATIFTC'.kA
Çr,,rihkmndc 1 exu.tJ-n..~ de p.mJemii do C'.:.\VJD-19 Ç{ov~ CoruM.\i:nu), nru: t,$;~
ton.uiwçlc dirda... tr..:Jit11~ Dup..:iw. &- Lll.l~(l. rira a pm l tquhiçl..1 de tnbW'U
do.:Ltrndos pdtO!imi~-io Mtmdfal& W dc (IDiS);
.;iri,r~ dc.o.ti.n wM ao nilinih1m:;;11W d: emag&da & µ6Jc piiblka de hnpvr!lnd.1
Coosidcr.io,.foqu:.iluJ1dcédirtilúdttl~cde-YcrdoE'1.raüu.gon.nfülr>~~epdi1l;u
i»~nu.;irnal~ lk' d(lco,on;tvlrot. cem f\tl(T('>M u-t. -4"daLdFMc/'lllrt" }'.!.1;79,de
l.Xu.it e c.:on.-"lmk:!s que -.1$Cm à :"~lo d,:- ri..eo ~ dnc* ,:dc~mli agrn-ru. e ao actU\'
el de rnrrtim d:: 2Qlb. u,ní.;""1le ;i, :scpdr:
1.mhmtl t igunlitâ:io h !~V\"i e sml\-"vi pua .rua promrxli\ pn.,it-Çlo e n.'t,lpcr.lÇ3Q, ?11
DISP9ôSA OE um,.\ÇÃO ~ 17!:JO.ro.
forma da anisa !9l d.1 CC!flJ;littti~lo dll.1'~·~1fü--a;
F'ttOCESSO ADMTNISTR :\ffi'i:) Jt-" :1 :Z.-?OJ,J.
C,wi00'.1... Jo a [.l" çd~reçlo (!e Emtrg~nda ffll S:ii:dc Pvbli~ ~ Imr:>rtlnda fr,tcm;cwtw
(-ONTR.•,T,'\DA: MOLU,tED HOP. C-QM. DE !.Vú. Ml!OICOS Lit'lA
pcla Org:1111/..'1~1.1 Y.nndi!l da S-1úd~ cm 30 d:j.meiro d.e 21120, ffii iictl'11T!r-.ch<li lnf~lv
VALOR R.$ 5-i .f!OQ,{lf+ (,;-Íllqúqmi cqlUtr'O mll ~als)
Hwnalll ~lo .a.ow t'-M"M\·irue-1.~·'-,m ~'.blicô Wi"ltriOf i CC..'n J)O'so&."''r,
Cuim, MS 23 de At,n.1 dt 21)2i'J.
FRANC!EL tmz. D8 OUVP.11t.\
CMtiJc~1POf1ariln.18-S.-'OM/MS.dt4&:bcrtirodt:21)2fi,qucDecbnF.m~ii
SEC.1lfT..•• Rl0 MUNICIPAL DE SA"Úf)B
em Siúdt Pübtk"ti de Jmpoo!nc.ia N1mMW rusrm11 e-n1 é«i.,rrl!:nda da Tnfct~~ Hunur.a
OF.SWR 00 FlJSOO MUNICIP"J.DE SAÚOE ~

r

1

,~,&

e.

D~lf".2.3M,Dl-21lUADRILDB-)OJ0.
'Ti~~ ...cl;r,r n aw:~,1i.;...,.1.; pú.iTJ ~-·u-.ni!.,,~,;
i::•.:1'-·'i·'ur.: r.u:t-r•.,•11 ,-r:: c.:.:11~:-,ii: i:;.r;;,-"",,..,:.l ,J,-1'\..1,.!.J
!",>CTt"-"1;nd.i f' l,;m;""ml..-,:, 1".lii/,b,1,::;; Ji,1i,1hi a-;, 'Jll':F
p."1rlüí(.:r/,'.:nt1r-.1;;,,,1-<"U,~':..;.·

O fuidIC ~!~r:ia.-ip.itl de

mi tw; dr., ::lt:11M-;.Y'!
0:-gAnk:.. f" • .:1h'/1.!.,

.R:..,

\'r;nk dt. !,ht,;i C..,.,,., •• ~. f.il.~,k. ili:
~;.;.t ~ ~o -:/i ..;'..-:ià; ;,o.:!.: ir••. ~ \i

~tu:.•., (ir-1r;.t- ,.k, °S'.!I,
(l. ; a.lir-·, fi. iiâ. L~
~

a ~,.:~·11 ~ p.:m.1:::-.i.;o. ,!e ..:twtr<; i::C-::. -C.':-.i<'n.wic..t.:;. ::n
~tr::'M tli:-:l-a..?- f.,;1 pda0tl(.M,iUJ;:l~ J:.;.n,Ltl dt 5,t\ltl!- (OMS}:

Co-11-'.Udto~ndo-

CoMtdcnÍ)d,o tJ.Ul J. IJIUl~t: t tiit.-:11c, ift ~ J !: :'h·Y"°( J.:• [,.l'>ltô.
µ,i:itirn ~11 ti r;..n1Ql')l.i..:i.,, q;.c- ·,-i.scm t ;,:tlu.~00 do :Uc~ tk.

B,U u.-".'l!;,.k, tr",,,!11!'1!,t
1!\-t"liçit e de c-.srn'!

;%:et '!~;r~:i;t~tt~;; ~~;~:~,!:;~t; ~~~J~~-~,~~.

Con(dtTffldo n. DrrlM~~-~. :k f--n-:ritnc.d ~ 5mid!' Fülifacl ;:k ~:;I~;)nr;.\
fr.l•m.t.ciúr-.i! y
Ja
. Otp.u.iIA<,"Úil Mur:d'.fil d.1 SJ.t.":...k e.::. .3•1 dc. j,u1dro :k lfJ'Jt\ ~
defi'.'f'7M
' ",.:-ta d.. W.f,:sc-çâo !h;!T'.,.;::1r, }'de r.,,-.a ::rm)ci.,•~t'IU iui:¾_ f:"~1Ji..""J
1,~ J;
crm~:swuj.

!:'.1,•..•

Cou.1 Um1:1ulo J Pi:.'l"..llll n. 1A5/0'f:·M:;, di:: 4 ~ !',:Yu1:iro de- ;j·J~'<J. ;;::, l} rd.'H ti.
Cni.,rç'nt"'.a rm 5.->U,\-t i'i:i:Wk:\ 1k 1:np,..':'!iôn,:.-i;., ~d,.n.,,J ~~rnt1, r:t:. dr.o·ts"'u<--i:!. 1t-,

1r.r~
J
. .i:1Ih1m11nnpck, ::.o-;o CQV!O·t?;
ea-td~ q..:,c c,ihldnt " t't'(l:r.tn J~me,.,,..1171.tl a cfkii,_",.i i:!d! 11lr:tt;,tr,, de
ofa,t.i:rni-t,ln t-0eh11 ~ -pru::i a.·0~1.r:;,, ;fa.4i~,.._-,nir11>:1_irt1 t!'t• Cl.'ViD I~,
~J~o .tS Ultirun.s inronrut,.,-S..l" ' e flC',)ntt:lllU Ç'ê..!i. 1.i.?p-",ti~.i:ilA&:.:i;
l"'",m;io fu1i<.-a pclfi ~-1.m,,;~;:: 1fa ~,.:a.~r.t> !!fa !1/{l.:',f"itT.1"',:,;

e:;:

d~
~t;:.~~ ~;~:i:i0;~J-:,~;~1i:~Jt::;1~~;~, ·t;lt;; ~.(;~~<l;/~11:~~-\;~;:;

c,.~t1h·t1111do ~i:- a .:s!tu.l1~ ~m,:,n1a. o ltrlr,'ll!i" .::m_pr"."s_.-,
fMSj,

':!t: r~~nt;.i.\:;

,,

~- ""

Coaald1ni:ult1 a R,".tY,il'X'n:tl<;f,.,; t-:.·~:·tfJvZfr r.r,:::\'G, em,:idn. ;.-=!a
r-.;1.:;,-,~, T:i<tn.!t..i.l! .!i. C;::i.;1:t:. ó. Fi~ -.·i:rJt J~ },!;,\o (nr••• ~<;:

~fo·.h>.\>:ü.:

dr i-.,,J,.1T 1:r::; -=-..: d\:!.rl:;~i,;, :.:..•.;n} JH:-.c:.~ V-ir".!

C'lndduando.M. r,n,:ct${1T4«

Ct,nt,....n-,.'\v i!1 ,lii;i.,:rnü1;,.,k d:. C.:.:.-i-1:Y,

...-

Ccni,ildn11ndc
fun ciC>1Ja C(,."t,C,

;ut. :i p11',1~ .;..:l at;-n,_t:.T.-n:,: ;;.e)$ ·si:r,-:,;:1::-t ,;::,,-c;i~:.:;:,::
m,:Jl;h útl /; :t·-dui,;~ J;; ;,_g',.;rnnt.\4'!1 ,!{ ;-.:i1>1,F:;;

·.:14rcdr"

-,,it,;, ••• ~~ l!.V <'f'<" " "''í~, C",,;,1':' B J>i1'W'H it! [l;\:1.l':.'l'lTUl. !!ç,,
eron.1.,~1.a ;co..t<i!í,i, >:::n ,;.:.e -:.e ~q¾CT a. rr:;tf,;J.a 1ru.ir.~n,~ til. ~,..da :"--:-r. p,I,Ji~:-,
.;.r.Wrar.riutddtj ~ Q. "'1.u~\: .!;..~'à lr."".d:,;!-{':

C .,11.ú ds.H J>.lllo

;:;;li

Co.u 14U"Ntd'c t r-veul:niilKt: :ht iilu~{.Ô,) re,c:i;.~r,~.i:i:/oinl!'.l!n?.. e qu;,~ \9IT.t\
i-,w•;;.u J.:11 lll'fmli.:' 11. l':!"':rl:-r.i a•h-i!l.l.V:.; .fü,i;m\'i p;.r.:., .,t~r.ü!' ;U ti,,,~,.:~ ,!~
!:c.tt:t'.I~ 3o:l :t>nihott~ da p.~;;,kl'!l.:t, Jl~M<, ?e prtc.-::~, ':!r !!,rll•J"':i.:::~Kl;.:k ;!.~
i.n~!!.i:f.' ?"~bü..'ü ~ i.a i!L to~:I1\'.1;,.t..;1! do,; trt;r'\'i,v.; r,til,,fü1r.o:

r

..............................................................................•

-

....

RIO VERDE
.C.TIFl{' .•• Ç},O
OBJETO-: Conl~t.:i.;lo d!' ~JX1rã. pr.:i<..i~ J,; tu'v,c Jt i::,.•.·dvpiiniti1tc &."'
vci1."UkitJL"H
"
l~?.HTOOf'12,. HSH 1055. s:;e:,O(.;~úno-tftól!.i tm\'~bqu:t-,~
tem qcc1ft!.r t::u "ae~ . E,,n ni::n,r!fflenl,i aaec-rc:wiidc a.f.lói~t!n.::ia~al
.fAVORFCIDü; DílOVA~'E ltOMFRO DB L"RA. I(9!!!1!l20
DATA: oe,'(l,,4/101(,~
'
M.\RIO ALBtKlO KRUG~R
PREFFHOMlY,,,lliPAL
f;XTR,-\TQ DC R

EXTRATO

ORffTO-t E\IRATO DE RAnFICACJO
(JIME!O-: Contn~o ~ ~cultpMiilo d,: vidrot Cllllln,UlW ç;bta,
., centro dt c-d~çlt,; hú-mtil Ezn uendin1CJ1to a .J«td;ln& de: ,:.:W. ".
U .L:J,.
f.-WOR.ECIOO: RITAPERERA torES-ME.. 8f.':02V
DATA: ü!.104:.2020

muui1:ipuis

MARIO ALllf!JtfO KRtioi-:R.

n.r.n=rro ~fVNlCIP,\L
E.XTRATO DE RATll<-IC.11.ÇÁO
(lfUr.TO-: EXTRATO DE RI\TIFlC'AÇ.ÃO
ORJh,'0-: C ol'lr.'.t!Af('IO de rm~ p.tr.i .1:.th..thul1,ló da pi:.a.:bóquc di.1nteiro do 3.rüh-:J.1
c,colaf BXG 1l:J t. Em llltnrl~o a -maria d.: c&K~
FAVVJRECIOO: EJUKA DE O.RA."'t"DO DE QLJVEIP_..1,.-ME. JCN':V.W
DA't\:(lM).f.11\).2 (•
M/\lUO ,._LBt:R10

KRVOl:Ht.
PRE."EITO MUNICIPAL

EMPRESA JORNAÚSTICA NOCKô lJ'DA

to1l!
R[r~.t.,~JPJQ.o
Eí13Ms'Ífai
!IDlflllilO!('JllF,iiilW".Z
9llll.l!a/7!21

CNPJ 03.339,71li0001-83
Fundadt>•m 13 de Setembl') de 1999

~~
~-.lt

Diretor EkOCutivo, Rubens Dantas
Diretora Admlni.tratlva, Eloin luiz Dant"'

CIRClllAÇÃD
C:im,Ft,jr.,G:mt:5,Rb~
<1, M'f; Sk C,!>'~ <l> e.;,.
S;n.:r;i~Carrv;:fn:-f.!,e

·01ARIO DO ESTADS
PRIMEIRO E ÚNICO DIÁRIO DA REGIÃO NORTE

r.i.r.n.s,

(67199639-963l l (67) '9983-4015
67 3291.365B / 7321 I 67 99~!lii-1218

Fie:!.

,;:.:;!,.•ri:•"lo n,-:i; :ra::ri-Juu:.-;. r:i-uni<:tj'ait r.,.•. .,r:.-:.•;- t'ffi c:;:·,;,j!cr ~e
r.::r.t-i:p6,-,;u,J e tn:,p,m,,,t,. ·1t1,;A.: ,;.ln :fo,ti"'."t: [!::, c.ait,.,'" .l f,il:':\
l~h.it:::c~ e:s:pc,::J;,-~ f,ilí.t o~,~ o

CNUiJu.inJ..;1~•ihil"USffifurm.ç~l!!'t'COmtnd,~~(fü~it,;liw-dattmf(".Ul.i:,ottt:nk11
r~Jo Mini1têf."'-.da S,Mer..J dis !31\}312010;
'
C@\i~Wo~ 1!ii1ugçl.i, dauan.lao l.lfgmtl'.' e!nprcgO .x ·mf'!~ dep;c'<c::ç,!.,, nmiro!e
t co.11t'tl'Çlc di: d,;;v~. d2:oot e igl'l~Ci A ~li.d r piibll..a.
" :r. funde t<,.11.il' a ifk1Grtrr'40 &
doença oo Munidpio~ Riu \'ml: de :!.t:ito ~~ ('-,15');
C~"'ll~iikrmllo 2. Rt,Mnrnd~ 0001/2020 PJiRVG, $itidl:I pd~ ~!.iD\.-uttia Plihlico
f.1;t1Ju;d th Cnm.1tt1. ec Rio Y-cnk d(: Mlli:'· ('.-r>..•1-H•:
Cvmli.kraa4o ;i üCCmi&.dc de llebrntnlo OU af~U.mcmo- i<.xial f1ú-o,;t para .:i,ei~;
d:i Jio-emin.i,;!k d1 C»vidl ~
C,m;idennde- \ji;c. 1 prioril;t\'iO ..O i!crufim~, ~ tmit\\1 '~""i:ii~ CUff(íllt;f fim:::i,,r.1
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SAÚDE

Covid-Iê: Brasil passa dos·
66 mil casos confirmados

O Brasil chegou a
66.501 "casos confirmados de coronavírus, de
acordo com atualização
do Ministério da Saúde,

divulgada boje (27). Nas
últimas 24 horas foram
adicionadas às estatísticai; mais 4.613 pessoas
infectadas, aumento de

7,5% em relação a ontem (26), quando. foram
regist.fados 61.888 mil
casos confirmados.
Foi o segundo maior

1'!
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PM

PM de Coxim faz surpresa em
aniversário de· criança de 6 anos
=~. !i

Na noite de sábado
(25) os Policiais Mili-.
tares fizeram surpresa no aniversário do
pequeno Davi Aparecido de Amorim Araújo
quecompletou 6 anos.
A festa do Davi que
mora na Rua Getúlio
{ \ Vargas no Bairro Se~ nhor Divino de Coxim
foi ao estilo da Polícia
Militar, com bolo decorado, balões azuis,
carros de polícia e
símbolos da corporação.
.
O
aniversariante
ficou todo feliz com
pulos de alegria ao
ver o presença dos
militares, que pode
tirar fotos com e ainda conhecer a viatura. Ao ser questiona-

(57), Santa Catarina (43),
Rio Grande do Norte,
(45), Rio Grande do Sul
(42), Alagoas (34), Distrito Federal (26), Goiás
(26), Amapá" (26), Piauí
(20), Acre (14), Sergipe
(lÓ), Mato Grosso (10),
Mato Grosso do Sul (9),'
Rohdõnia (10),·Roraima
(4) e Tocantins (2).

...............................................................................
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Proíessores temporários da rede
estadual não terão contratos
suspensos durante fériás
Governo decidiu ontem í27J antecipar as férias

escolares para evitar aglomeração de alunos e
contágio de Covid-19.
e qualquer mudança no
calendário dos estudantes, · docentes e gestores
será 'comunícada previamente. "Vale destacar
que, desde o búcio deste
ano de 2020, os contratos
dos . profissionais temporários da REE passaram a
vigorar sem àsuspensão nó
período de recesso e, àqueles que possuem vinculo
válido por até 12 meses não
terão alterações nos vencimentos em função dessa
mudança", explicou a nota.

Por conta da pandemia
de coronavírus (Covid-19),
o Governo do Estado decidiu ontem (27) antecipar
as férias da rede escolar,
assim como a rede municipal de ensino. A SED
(Secretaria Estadual de
Educação)
ressaltou
que o contrato dos professores temporários
não será suspenso~durânte o período de recesso.
Em nota, a secretaria
informou que o decreto
foi oficializado hoje (28),
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d~_sobre o que quer
ser quando crescer,
ele prontamente respondeu: " Quero ser
da Polícia Militar, pra
prender os bandidos

e andar de viatura. Fã
da PM, toda vez que
uma guarnição passa
ele acena com a mão"
disse o garoto Davi.
Nosso sincero "Feliz

Aniversário" em nome
toda corporação.
Polícia Militar: presença ativa, sociedade
protegida!
(Assessoria •
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Governo de MS antecipa férias de
210 mil alunos da Rede Estadual
l
I'i.edel, em live nas redes , torídades de Saúde, para
.~ciais do Governo do Es- que não haja aglomeração",
explicou Eduardo Riedel
tado.
· \Previsto para julho, en- Ainda será definido se o
tre os dias 17 e 31, o perío- retorno das aulas será predo de férias dos estudantes sencial ou à distância.
Aié o início do recesso, as
será de4 a 18 de maio, com
retorno-das atividades es- aulas seguem de forma recolares em 19 de malo, l'A mota. Segundo o secretário,
decisão foi tomada com 93%dos alunos estão consebflse ein conselhos das au- guindo manler a rotina dos

estudos, · de fonna online.
Sistemas de aprendizado
foram desenvolvidos para
facilitar os acessos aos conteúdos. «Estamos buscando caminhos de entregar o
material na casa dos 7% de
alunos que não tém recursos tecnológicos, especialmente os da zona rural",
disse. (MS,G,,,,l
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Devido ã pandemia do
novo coronavírus, o Governo de Mato Grosso do Sul
decidiu ontem (27i pela
antecipação das férias eséolares de 210 mil alunos
da Rede Estadual de Ensino (REE). O anúncio foi
feito pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estr-.itégica, Eduardo

de mortes (1.825). O estado é seguido pelo Rio
de Janeiro (677), Pernambuco (450), .Ceará
(284) e Amazonas (320).
Também foram registradas mortes no Maranhão (125), Pará (114),
Paraná (75), Bahía (76),
Minas Gerais (62), Paraíba (50), Espírito Santo,

;..
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número de casos de contaminação em um dia,
perdendo apenas para
o sábado (24), quando
foram acrescidos 5.514
casos ao balanço.
Já o número de mortes subiu para 4.543,
com 338 novos óbitos
de.ontem {26) para hoje
rt7), um incremento de
8%. O'nürnero de novos
óbitos em 24 horas ficou
abaixo da quinta-feira
(22), quando foram contabilizados 407. A taxa
de letalidade ficou em
6,8%.
São Paulo se mantém
como epicentro da pandemia' no país, coneentrandoo maior número
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Prefeito-e comandante·
do 47° BI entregam de
kits de alimentos a alunos
do Profesp

Exército brasileiro passa à
apoiar barreiras sanitárias
em Coxim

Na quinta-feira C!3 de abtiD, o prefeito de Coxim,
Aluizio São José, esteve no 47" Batalhão de Infantaria
CBI) prestigiando a entrega de 100 kits de alimentação
às famflias de alunos matriculados no Programa Forças no Esporte (PROFESP), do Ministério da Defesa,
"Por'eonta da pandemia de Cov!d-19, as aulas foram
suspensas e os recursos foram revertidos em alimentos", disse o prefeito, que foi recebido pelo remandante
do 47" BI, tenente-coronel José Giron Sobrinho Neto.
O Profesp atende estudantes de 6 aos 18 anos de
idade das Escolas Estaduais, de Ensino Médio e Fundamental, Clarice Ron~ m e Sílvio Ferreira, Escolas
Municipais, de Ensino Fundamental, Willian Tavares e
Marechal Rondon. (Assessoria)
-· ...
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sintomas como febre,
é eneamlnhado para' a
rede de·saúde ou para
o isolamento social, dependendo da gravidad~
passando por avaliação
da equipe especializada.
As. pessoas que são 'de
outras cidades são cadastradas com endereço
de familiares' em Coxim

ou da cidade de origem. um caso confinnado de
Covid-19, um morador de
O prefeito de Coxim,
Aluizio São José, pede a Coxim que encontra-se
compreensão das · pes- isolado na casa de familiasoas e agradece o apoio res em Sonora, município
do comandante do 47" vizinho, mas diariamente
BI: "Queremos resguar- recebe muitas pessoas de
dar nossa população e . toda a região Nórte de MS
manter essa doença devido à variedade de serafastada de Coxim ". viços bancários e comerCoxim contabiliza apenas cio. (Assesso1ia)
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Vice-prefeita Dínvalvinha Viana vistoria
obras da ponte sobre o Rionegrinho
investimento de recursos
do Fundersul, no valor de
R$ 1.065.995,33, facilitará
o escoamento de produtos, transporte de escolares, beneficiando assim
os produtores rurais e a
população dessa nossa
região" concluiu Dinalvinha.
Queremos agradecer
essa importante parceria do nosso governador
Reinaldo Azambuja, que
A travessia de concreto
Na última qulnta-feí.ra (24), a vice-prefeita armado está sendo erguia'
de Rio Verde de MT-MS, "da sobre o rio Negrinho,
Dinalvinha Viana esteve numa extensão de Z5
visitando o andamento metros onde irá· melhodas obras da ponte sobre rar "significativamente o
'o" Rionegrinho, divisa do acesso para as comuni.)nuniclpio de· Rio Verde dades da região das Pal:
, com o município de Rio melras, Conforme a vice-prefeita, "a ponte tem
Negro.
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tem transformado o nosso município com muitos
investimentos.
Para o governador Reinaldo .Azambaja, a construção objetiva o desenvolvimento e o progresso
da região. A ponte facillta
o acesso dos moradores
e'faz com que pequenos
produtores possam escoai:' com mais rapidez e
segurança os seus produtos, disse ele. c.,. .._...i
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Militares , do 47" Batalhão de Infantaria
passaram a integrar
as barreiras sanitárias
de Coxim a partir desta segunda-feira /J.7 de
abríll. O objetivo é re-"
forçar a segurança das
equipes e' a conscientização das pessoas ao
entrarem
na cidade.
São 32 militares por dia, dí-,
vididos em quab:o turnos,
apoiando o trabalho dos
servidores e volunlários
que desde o dla 30 de março
vêm atuando 24 horas orientando os cidadãos quanto
às medidas preventivas e
combativas à pandemia
do novo coronavfrus.
Cada pessoa que chega'
em veículos ou a pé têm
a temperatura aferida
eomtermômetro laser. As
barreiras sanitárias estão
Iocelízadas DOS principais
acessos à BR-163, um
dos principais eixos de
transporte rodoviário do
pais, ligando o norte e o
sul com um fluxo Intenso
de milhares de veículos ..
Caso alguém apresente
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Passatempo ::
ÁRIES"', DE 21/3 A 20/4
Nem sempre é possível trabalhar com algo que
te coloca em destaque, mas o hnportante é fazer
boas conexões e os aplausos ~irão. A família pode
dar suporte, acolhendo e comemorando.
TOURO • DE 21/4 A 20/5
Na vida profissional, seu pensamento estará mais objetivo e prático, focando na melhor
· forma de o seu trabalho ser mals produtivo. A
paquera pode rolar em ambientes virtuais.
GÊMEOS • DE 21/5 A 20/6
Muitas ideias oríglnais e talvez até sonhos
premonitórios ocorrerão por esses dias. Fique
atenlo(a) no trabalho para promessas Ceitas apenas na palavra, pois poderão não se eumprin

,..,

l

/;

, CÂNCER • DE 21/6 A 21/7
.
Os setores favorecidos hoje são administração, relações humanas, psicoterapia ·e profissões que lidem com números. Na paquera, talvez um(al ex ressuscite e volte.

Daniel Lenhardt, do "Big
Brother Bn•• il" 20, admillu
já ter.ficado com uma pessoa
do mesmo sexo. Ele, que no
reality show teve um relaeiouamento com Marcela
McGowan, fez a revelação ·
durante uma brincadeira
no Youtube em que deveda tragar uma bebida para
confirmar suas vívênclas,
Em outro momento, Daniel
explicou que esteve prestes
a se relacionar com um homem e uma mulher ao mesmo tempo.

VIRGEM• DE23/8A22/9
e
No trabalho, poderá obter â colaboração de
colegas no serviço e atuar com diplomacia !UI
resolução de eónâítos. Além disso, os astros indicam possibilidade de se destacar;
·
LIBRA• DE 23/9 A22/10
Coloque o coração no seu trabalho e a recompensa fínancelra poderá chegar mais rapidamente. Em casa, descarte o desnecessário, doe
roupas e objetos.
' ESCORPIÁO • DE 23/10 A 21111 •
• Momento excelente para fazer acordos pessoais ·
. ou profissionais. Divulgue seu trabalho, princ;>almente se atuar diretamente com clientes. Os astros
~ n quevceêpoderaretomer o contato,

SAGITÁRIO • DE 22/11 A 21/12

Redefina suas estratégias profissionais,
gastando menos tempo para executar as tarefas. Que tal fazer" um curso ligado à sua
profissão?

CAPRICÓRNIO • DÊ 22/12 A 20/1 ..
Gerencie seus talentos e recursos, direciõnando 811a criatividade para a atuação profissional.
Sua atenção estará voltada para o bem-estar dos

outros.
AQUÁRIO• DE 21/1 A19/2
Procure aprimorar as tarefas que realize automaticamente, colocando toda a sua atenção
nelas. Isso vai Inovar o modo de executá-las. Na
paquera, o crush que você busca deve ser alegre.
PEIXES• DE 20/2A20/3
Evite !ornar decisões importantes nosru emprego,
poísa impulsivldade pode~ seu deserrpenbo.Flmçóesque agreguemfinlecimentode dados e
~pclaínternel eslãolàvorecidas.

l

Resumo das Novelas ::
MAUIAÇÁO

•

VIVAADIFERENÇA
(}LOBO 17H
Keyla descobre que o rapaz que foi a seu encontro
não é Deco. Tato,brlga
com Keyla. T'Ula tenta conversar com Llca. Edgar
confidencia a Bõris que é
o pai de Clara. Líca tenta
falar com Clara e decide
se afastar de Felipe. Tato
convida K2 para ir até a
lanchonete, Roney pede
paraKeyla conversar com
Tato.Llea tenta convencer
Keyla a contar a verdade
sobre opaldeTonico.

.

NOVO MUNDO

TOTALMENTE

(EDIÇÃO ESPECIAL)

DEMAIS (EDIÇÃO
ESPECIAL) GLOB02<iH

GLOBO 18H
11,oma, dísfar,;a a presença de
Jacin1D para Anna e exige que o
bomemsomantenhaloogedeJoa..
quim. Ubirnjara e Jadra preparam
PlatA para ;1;.,.. C<JmO lnd!o. CbnJa.
ça ameaça Fcllc!o.Pelerdemon.<tra
interesse pelo caso de Amália e
C<!dliasc aninia.Jooqulmsemuda
comElv!raeQulnz!noo.C<nnaajuda de Ama, Leopoldina organiza
umafesttbenellcente.fulrosofre
eoma~deLoopoldina.Anna
pede que Joaquim se alaste dela.
Anna descobre que DJm fulro
cen,,11roul'(ll'lesdeseu1Mo.

.

i

.

_
FINA ESTAMPA

(EDIÇÃO ESPECIAL)

Fab!nho, Le!la e Jamaica Éão presos por desacato à an!oridade. Lorenaaflnnaal'iclroqu,;dmuhara
c...,k>a Gennano avisa a Lili que
Fabinho !oi preso. E1iw. conf.,,511
a Jonatas que cslá nervosa roma
primeirnpM-adocoru.'Ul'SO.:léPe-

dro liberta Fabinho e seus amigo.,
dapri.soo.Thbinh(>sent,,dúmc,,de
Jonatas quando Germano o elogia.
EliLla."SisteaumllhneromArthur
e se emociona ao lémbrardeJooatas. Aparecida se lnamx1a ao ver
Artttur~Eliza,eoeropre'
sãdo arepreenôe,
' ~

.

GLOBO 2lli
Baltazar é levado pela polícia.
Teodora pressiona Oriselda a.lhe dar dinheiro. Paulo
pede para Esther abandonar
seu •onho para provar que o
ama. Patrícia diz a Antenor
que pode pensar em reatar
o namoro se ele provar que
.mudou, Grlselda deolde emprestar dinheiro para Celeste abrir seu restaurante.
Teodora fica aflita com a decisão de Wallaee de voltar a
lutar. Patrtcla confronta Ter~iaCr1'tina.

1

Tatá Werneck decide exppr
famosos que furarem quarentena
A atriz e apresentadora Tatá Werneck
ameaçou expor em
suas redes sociais os
colegas que não estão'
cumprindo as recomendações da Organização Mundial de
Saúde de ficar em casa
para cont;r os casos de

.
,
.
'
·

eoronavírus. Tatá já havia
criticado a blogueira Gabriela Pugliesi após uma
festa no sábado (25).
"Tomei a decisão de expor os colegas que dizem
pra ficar em casa e não estão ou dão só urna passadinha ali desnecessária que
pode contaminar uma galera. Hipocrisla do cacete",
desabafou em seu 'l\vitter.
Mais tarde, ela continuou
a reclamar nos Stories do
seu perfil no Instagram .
"Acho muito Interessante
quem põe fique em casa ou
em rasa e a gente sabe que
não é verdade. Acho multo
Interessante e tenho uma
vontade muito grande de
expor", disse a atriz.
"Queria dizer que essa

J

quarentena divide muito
pessoas porque ela mostra'
claramente quem é Irres-'
ponsável, quem é egoísta,!
quem é mentiroso, quem 1
é hipõcrita, quem fala ficâ1
em casa, mas faz uma eoí-'
sa muito escrota que pode~
eontamlnar alguém" afirc'

meu,

'

.t

i

Tatá Werneck hâvia criticado a lnfluencer Gabriela
Pugiles! depois de ela ter
quebrado as regras de isolamento promovendo uma
festa no apartamento dela
em São Paulo. Vale lembrar .•
que Gabriela já foi infectada pela doença anteriormente.
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LEÃO • DE 22/7 A 22/8
Por mais que queira ficar sossegadoís) no traba• lho, hl!le o dia será bem agitado. 'Iàlvez precise lidar
com clientes descontentes. Mantenha a calma Vá
com cuidado na paquera. ,
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RICEPTAÇÃO

PM prende jovem por receptação, porte
de drogas e-recupera computador
A Polícia Militar de Alcinópolis prendeu na manhã de.ontem wnjovein
de 20 anos por receptação, portar drogas para ·o
consumo pessoal e recu-:
pera computador furtado.
A Guarnição de Serviço
realizava rondas quando

viram o jovem em atitude
suspetta. Imediatamente
os policiais realizaram
abordagem e revista pessoal, · onde encontraram
no bolso da calça uma paradinha de maconha,
Ao ser questionado sobre um furto ocorrido no

C!Jõ.f·~

7,6-1. Oli
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wlicbi ima as }rOVilências.
(A.sse.ss(xia de Comunicação

Social 05" BPM)
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Polícia Militar prende em flagrante autor
de furto em Coxim
A polícla núlitar pren- ·-: Patrulha foi acionada via
deu na madrugada de on- · 190 por um eomunícante .
tem em flagrante um ho-· ínfcrmando que .o carro
mem de 27 anos por furto
do vizinho estava sendo
em Coxim.
furtado. Imediatamente
A Guarnição· de Rádio os militares foram até o

................................................................................
. RIO VERDE

lllli'<!ir,.,1r;,·m,111 ~

r.:o .i-<t~r.:. tl,rnii.aKLJI

tro de uma mochila em um
terreno baldio. Diante dos
fatos o autor recebeu voz
de prisão eroi encaminhado
para a delegacíajunlamente,
coma droga e notebookapre-

município, ele acabou se
contradizendo e confessou ter recebido um notebook: em troca de dividas.
Os. militares solicitaram o
apoio da Policia Civil e deslocaram até a Rua Pedro
Mendes e encontraram o
notebook escondido den-

1
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endereço na Rua Manoel Marcelino no Bairro
Mendes Mourão e depararam com o· suspeito.
empufrando um Fiat/
Uno Branco. Ao ser abordado, ele tentou enganar
os PMs, relatando que o
carro ·seria de um amigo
que teria deixado o local
para comprar entorpecente.
Os policiais foram até a
residência da vítima que
confirmou ser proprietário do veiculo que estaria
estacionado na calçada.
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da sua casa O autor teria
entrado no carro forçando a porta do passageiro
e · tentou funcionar com
ligação 'direta 'e trancos,
porém não teve sucesso.
Fatos• estes confirmados
pelo seu vizinho que viu
a ação e acionou a pollcia
militar.:
O autor recebeu voz de
prisão em flagrante e foi
encaminhado para a delegacia para as demais
providências. (Assessoria
de Comunicação Social ·
5°BPM)
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••• Até o fim de setembro, empresas afetadas pelà
pandemia de córonavírus que pedirem crédito em
'bancos públicos estão dispensadas de apresentar
uma série de documentos. A redução de exlgênêlas
consta da Medida Provisória 958, publicada ontem
(27) no Diário Oficial da Unlão.Segundo o secretário
de Política Econômica do Ministério da Economia,
~ Adolfo Sachsida, a medida foi necessária porque
diversas empresas estavam com dificuldades burocráticas para terem acesso a linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica
Federal e pelo BNDS.
,-

1
Vol!Alt toit/i.trlt AS '
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}
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***Diante dos rumores alimentados pela própria
Regina Duarte em postagens nas redes e seus aliados no fim de semana, de que estaria de-saída da
Secretaria de CUitura do governo de Jair Bolsonaro,
a assessoria da atriz entrou em contato ontem com
a Veja para negar "peremptoriamente" que ela vá
deixar o governo. Nesse período da epidemia, Regina tem trabalhado em São Páúlo, onde faz reuniões
diárias com assessores e auxiliares."

***O Brasil chegou ontem 66.501 casos confirmados
de eoronavírus, de acordo com atualização do Ministério da Saúde, divulgada na tarde de ontem (27).
Nas últimas 24 horas foram'âdicionadas às~estatísticas mais 4.613 pessoas infectadas, aumento de 7,5%
em relação a ontem (26), quando foram registrados
61.888 mil casos confirmados.
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1 Saiba como utilizar. as máscaras
1 faciais de proteção à Covid-19. PAGM
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Uso de máscaras passa a ser obrigatório
para servídores e clientes do ceméreíe
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RIO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO
Extraio doContrAlú ~.: Í89i2020
Processe Nº.: 10712(!20
Pregão Presencial N'.: 02S/2020
Objeto! Aquisiçlo de Equipamento Permaneote Para AtO!ld.,r a Sm•liri•
Municipal de Saú,le (C.p;,).
Partes: Prtf<irura Municipal de Rio Verde de MT!MS e Cáuorei,l K &
D Ltda. - EPP.
V•lor: RS 2.535,(s) tDoi, Mil Quinh<nto; e Trinta e Cinco Reais).
Data de Assioo!Uttl: 2! do Abril de 2020.
Prazo: 9(1 (Novente) Dias
Assinam: Sr. Mario Alberto Kruger Prefeitura Munidplll -Contn1tnn1e
Gílson de OlivciraDomlngcs+Ccmcrcial K & D Ltda.-EPP-Contrmdo

:: FAUSTO MATO GROSSO::
Engenheiro e professor aposentado da UFMS

o' COTIDIANO DEPOIS DO CORONAVIRUS

Normalmente contamos os tempos, através
do calendário. Os historiadores costuma usar outras
JM;. jl;':,l,'l)f·'..l.11
'
escalas. Consideram a ocorrência de fatos significaaº DOMINGO DA PJ.::oA-26 DE ABRIL DE 2<120
tivos de inflexão na trajetória da vida da sociedade.
No domingõ celebramos a alegria que arde no córãção dos
O historiador inglês Eric Hobsbawm, por discfpulos de Emaús l
exemplo, considerava que "o curto". século XX, sõ O díscipulado é um caminho sempre incompleto, no evancomeçou em 1914 com a Primelra Guerra Mundial. gelho de hoje entendemos que sempre precisamos apren- ·
e o seu término ocorreu em 1991, como a deslnte-" der mais. O caminho de aprendizagem que o discípulo faz
gração da União Soviética. Para a historiadora Lllla com o Mestre, desde o encontro pessoal com Jcs11s Cristo, que o torna lmedlatamente o disclpulo, leva-o seguir o
Schwaicz (USP/Pdncent.on) e outros especialistas Mestre, mas por mais"sincera que seja a resposta, enmíEll"rRAIO
.
DO CONTRATO
faltava um símbolo mais forte para o fim do século nhar com o Mestre e responder seu chamado não significa
fü,trul(I do Contrato N°,; 190/2020
20. E esse marco seria a pandemia do coronavírus.
necessariamente saber tudo ou entender totalmente sua
Processo W.: IQ7/202Q
·
Não que a ruptura prôvenha diretamente da vontade, seu'proleto. Essa é a experiência dos discípulos
Prcgiio Prcsenclel wi.: 025/2020
"""'
de Jesus depois do epL-iódio da Cruz e da ressurreição.
doença,
mas
trata-se
do
coroamento
de'um
procesObjeto: Aqui~iç;o de Eqcipementn Permanente Parn Ateni:ler a Secretérie
so que já vinha amadurecendo e que explodiu com a Depois de um largo caminho de três anos de convívêncía
Munidp,l.de Saú<k (Cap<),
•
"
os discípulos, eles acreditavam que tinham pela frente um
Part.,.: Prefeitura Municipal de Rio Verdo de MT!MS e Flávio Henrique
crise. E provável que quando tudo voltar ao normal, desfecho triunfal, a recuperação do antigo Israel, a ~csSevero EIRELI.
•
• o normal seja outro.
·
tauração da nação, a libertação da dominação romana.
Valor: RS 6.902,00 (Sei, Míl Novccenros e Do!, Rcai,).
Umâ nova cultura se imporá, com revisão Mas a cruz e a morte deJesus paralisaram os discípulos,
Data de As,in,1ur1: 28 de Ahril de 2,no.
de crenças e valores. Consumir por consumir de- tantoque, mesmo com o testemunho das mulheres e os siPrazo: 90 (Noventa) Dia,
verá sair de moda; morar perto do trabalho ou tra- nais da ressurreição de Cristo, eles não conseguiam nem
.\SJi'nllffl: Sr. Mariõ Afbcrto Krus.er-Prcreitur:i 1-·ftmK'ipi!l- C4'ntratante
enxergar; nem acreditar. nem sentir a presença de Jesus
balhar em casa deverá ser valorizado; a cooperação ressuscitado.
Plavio Henrique Severo - Flavio Henrique Severo EIRELI -C.onrrntado
Assim, o caminho dos díscípulos continua no
• em redes, em comunidades e entre vizinhos sairá seguimento dó ressuscitado, o discípulo continua formanEXTRATO DO CONiRATO
fortalecida. Empresas serão mais cobradas quanto do-se na medida em que caminha. O caminho é uma escoExtrato do ConITT1tO N' .: 191.12020
ao cumprimento das suas responsabilidades sociais la; no caminho se aprende; nó e.aminho se reíaz a aprenProcesso N°,: 107i2020
e a ciência será mais valorizada em detrimento de dizagem. Tomemos algumas ideias, para melhor entender
PrcgioPre;cndal N".: 025i2020"
a importância de fazer e refazer o caminho com o Senhor
crendices obscurantistas.
Objeto: Aquisição de Equipamento PcmlOnrnle Pera Atender a Smctária
Profundas serão as mudanças nas relações ressuscitado, para mais aprendermos Dele.
Municipal de Saúde (Caps),
Ver além do que os olhos 'alcançam,
de trabalho. O desemprego em massa levará ainda É a primeira ideia forte do Evangelhohoje, os 01h00 dos
Pet1es: Prtfeilura Municipal de Rio Verde de MTIMS e KSL Products
BIRELI-ME.
à maior precarização das relações entre patrões e discípulos não alcançam reconhecer o ressuscitado. Por
V,lor:RS 6.170.00(Sels Mil Cento e Se<entaRetti,).
empregados, com mais insegurança aos que vivem", algum motivo os discípulos que voltam de Jerusalén1 a
Data de /usinatul'II! 28 de Aml de 2020.
do trabalho. A sociedade terá que bancar os custos Emaús, não consegue reconhecer Jesus, que se aproxima
Prazo: 90 (Noventa) Dias
sociais dessas mudanças. Por Isso, aumentou mui- deles no caminho e começa a conversar com eles. Nesse
As.<inam: Sr. Morio Alberto Kruger - Prefeitura Municipnl -Contr,tant•
to no mundo, a consciência sobre a necessidade de diálogo Jesus revela sua pedagogia: aproxima-se, pergunIria Eunice Sanches Lescano - KSL Proouet! BIRELI - ME -Contrnl:!do
sobre eles; começa a instrui-los, Esse é o caminho que
programas de Renda Mfnima Universal. A isso se tas
Jesus faz com os seus discípulos, uma e outra vez. Nesse
agregará a necessidade de fortes investimentos em caminho Jesus utiliza d~ sinais e pessoas para 'nos insEXTRATO DO CONTRATO
Exmuo do Contr11IO N',: 195/2020
educação, uma das principais formas de diminuição truir: Pode ser meu irmãJ caído à beira do caminho; pode
P~>ces;o N".: 107/2020
ser urna mãe sepultando seu filho; pode ser uma mulher a
das desigualdades sociais.
•
Pregilo Presencial N".: 025/2()2{1
Viveremos
reconfiguração dos espaços buscar água no poço; pode ser uma criança; pode ser um
Objeto: Aquittiç,ão de Equipamerrto Permanente Para Atender a Sr-ere1Ãria
de trabalho. O trabalho remoto ou em casa - home estrangeiro ou uma mulher que demonstram mais fé;
Munic-ipal de Saúde (Cap,).
•
•
Jesus caminha conosco, apresenlando-se em váofflce - que já é praticado por muitos, inclusive em Assim
Panos: Prefeitura Municipal de Rio Verde de MT!MS e L.'POZ & Filho,
rios personagens que nem sempre nossos olhos reconhealguns
casos,
com
desumana
superexploração,
se
Comércio e &-rv;..,s Ltda.
~
cem. Por isso, é importante tomar em conta o que disse
imporá avassaladoramente para os profissionais li- Jesus em Mateus 25: "quando eu tive fome ... quando tive
Valor: R.$ 2.910,00 (Doj5 M.i1 Novecemos e Dez Reais),
O.ta de .~ s,inarure: 28 de Abril de 2020.
berais e empregados de empresas que buscarão o sede... quando estava nu.. ! quando estava preso... doente: ..
Prazo: 90 (Noventa) Dias
aumento da produtividade desse o modelo. Novas foi pra mim que fizestes essas colsas".
As,inarn: Sr. Mario Alberto Kruger- Prefeitura Municipal-C.onrra1ante
regulamentações serão necessárias para essas no- Vou verdadelro conhecimento não é teoria, mas prátléa
Gosto de pensar no caminho de Emails, percorrido por
Bruno Tale~i Paulo l.(,poz- Lopez & Filhos Crnnéroio e Smiço, Ltclavas formas de contratação do trabalho.
este casal, que inesperadamente é abordado pelo Senhor
0.mirnuido
Haverá também \fflpact?s na estruturação ' ressuscitado. como num exame escolar, uma prova. O ~
das residências, onde se valorizará a existência de • Mestre faz essa avaliação para verificar o aprendizado
EXTRATO DO CONTRATO
Extrato do Contrato N' .: 1%!2020
espaço para o trabalho. Nos condomínios e edifícios, de seus alunos. Depois de um tempo de ensino de vAl!O·
Procmo N'.: 107/2021)
espaços compartilhados (coworking) serão conside- sas llc;óes. O exame conta com duas modalidades de ava-Prcgilo Presencial N".: 1)25!2020
rados imprescindíveis. Tudo valerá a pena, para as Ilação: uma teórica outra prática. Na teõríca me parece
os discípulos não alcançaram um bom desempenhá:
Objoto: Aqui.ição de Equipomonto Permeeente Para Atender a Secméria
pessoas
fugirem do transporte caro e de longa dis- que
"Como sois lentos e sem Inteligência", pois quando Jesus
Municipal de Saúde (Caps),
tância,
desconfortável
e
cansativo,
poluidor
do
amperguntou: "Será que O Mestre devia sofrer tudo isso... Os
Pancs: PrefeitUfl Municipal de Rio Verde de MT:MS e Mípa Industria e
biente.
·
desatentos discípulos deixaram claro que não haviam enComér<io de Mv,ds ElRELI.
Novos modelos de negócios se imporão. tendido os textos dos profetas e das Sagradas Escrituras ·
Valor: RS 1.899,00 (Um Mil Oitoceruos e Noventa e Neve Reeis],
Data dtA<sinatura: 28 de Abril de 2020,
Conviveremos com a ampliação das compras virtu- que falavam do Senhor. Contudo, a redenção dos alunos
Prazo: 90 (NOV"'11a) Dias
ais e com a tele-entrega. Os ambientes presenciais foi a prova prática: "quando Jesus fez de conta que ia mais ·~ -,,::}
adiantes," sentiu que algo de seus ensinamentos ainda
A.~'iinllll\! Sr. Maria Alberto K:ntgéf- Prefeit\Íra Municipàl -Contrát.onte
de bares, restaurantes, cafelerias e academias tam- havia
permanecido em seus discípulos: "flea conosco, é
Carla Adriana Fem,i111 Marotla - Mipa Industria e Comêreio de Mo.eis
bém deverão ser redesenhados para garantir maior, tarde e a noite vem chegando". Restou a hospitalidade,
BIRELI - Contratado
afastamento entre as pessoas.
acolhida, a preocupação com o peregrino. Compartilhar
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O fun da epidemia reforçará a discussão so- o pão foi o sinal que acendeu uma alegria no coração do
mestre,
ao ver que seus dtscípulos haviam guardado uma
Pregão Presencial n•.: 025.''2020
bre as novas formas de aprendizagem, presencial
I.JCIIAÇ.1.0DESTINADAEXCLUSIVAPRAEMPRESASME,EPPS
e à distância, e que demandará novas formulações importante lição, a partílhá. ,.
ao coração e não ao medo
APref~tu':' Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, t!més do Pregoeiro,
pedagógicas, que tirem essas decisões do âmbito Responder
Sair de Jerusalém e voltar'para Emaús, deixar os eompá-:
toms Público o re,ultod':' do processo supra. •
dos interesses do "ensino comercial. Ainda no plano nheíros, caminhar devagar; ter um rosto triste.isão sinais
PROCESSO N':: .1~712 'J20 .. .
.
·ç ,
da educação, novas formas de socialização, deverão de quem age com medo. Medo que acontecesse com eles o
OFIJETO: Aqu •• 1,•o de Equ1pu"1ento Pcnnonenle Para Atender a
•
tad
tfv •
]ºd d d
Seer<táda Municiplll de Saúde (C'J'•l.
•• ser mcremen
as, compa eis com a rea 1 a e a que aconteceu com Jesus. Foi o medo que fez os discípulos
voltarem para casa; foi o ~édo que os fez se es.con. derem;
EMPRESAS CLASSlflCADAS: ,
sociedade em rede.
o medo que os· fez se a·cother em Emaús; foi o medo
C<>merdal K & D LTDA. -EPP RS 2.5'.15,00
A atividade cultural, durante a pandemia, foi
os fez andar devagar.;<iUAdo seus olhos se abriram,
Flavlo Henrique Severo ElREU RS 6.902,00
experimentou várias formas ímerslvas e deverá-, que
quando reconheceram o Sénhor seu coração ardeu, QuanKSLProducts EIRELU-ME RS 6.170.oo
continuar agora a fazer uso de novas plataformas e do o Senhor partiu o pão e'deu graças eles'sentíram Uma
Lopez & Fil~o, Cont<rd? • Servi,°: LIDA. RS 2.9JO,(}f).
mídias para shows e espetáculos online.
grande alegria, foi essa alégría que ardeu o coração, que
Mipa lrulu,llla ~ Comercio de Moveis EIRELI RS 1.899.00
Muitas outras mudanças deverão ocorrer os fez ter coragem, que os fez sair, que os fez correr, que
Data: 28 deAhnl de 2010.
di
~- , d · ti "d d h
M ·t
os fez testemuohar: o Senhor está vivo! Essa alegria os
H~mologoor=illlulopror«i<lopeloPn:goeiroe1uaEq11ipedeAr<>i•.
na~. versas áreas a a V1 a e. umana. UI as transformou em mísslonãrtos. Segulndo o exemplo da proMarioAJbcrto Kruger
•
opíníões serão quebradas e substituídas por novas va escolar, esse aconteeíníento é como iniciar o segundo
Pref,ito Municipal
concepções. Uma delas é que o Estado não serve estágio, aprovados no caminho como discípulos, agora espara nada. O SUS desmente Isso e a construção da tão aptos a serem missionários.
COll!f
segurança estratégica de insumos para a saúde será • Supliquemos irmãos e Irmãs, que também nõs possamos
ilD~.l!ll!.'1'Sf1;,;ÍD
enxergar além daquilo que os olhos'eonseguem ver. Que
um novo desafio.
[i!B(l.>fii'.Í:'lro
Após décadas de supremacia do discurso li- no caminho de nossa vídã' cristã possamos aprender as
PRtM0RO E ÚNICO DlÁRIO DA REGIÃO NORTE
ilUlFllílOM'.IJH\fmC!J,11!!
beral, está ocorrendo uma volta à razão. O mercado lições do Mestre, tanto asda palavra de Deus, quanto as
EMÍ>RW. JORNALÍSTICA NOCKO LTDA
17121l.l«lil321
prãtíeas, Que possamos responder ao coração, onde
CNPJ 03.339.7lli0001-83
~~
.., serve para muita coisa, mas não consegue resolver lições
eneont.ramos sentimos a Deus e não ao medo. CapacitaFundado em 13 de Selembm de 1999
desigualdade e insegurança social. O fato é que até nos Senhor, para - se1mosJteus discípulos missionários,
~
Diretor EJecutivo: Rubens Dantas
etílicos do Estado, hoje não podem deixar de a ele mesmo que muitas vezes sejamos lentos incapazes de enCIRCW.ÇÃO
Diretora Admlnlúntllva: floiz:, Luiz Danlas
recorrer, para sobreviver. Hoje nenhum governo tender; mesmo que multas'vezes tenhamos a tentação de
Cmf'e<::IG:,11<$,llbY,r-''
deMTS!c:i!lü!<1,c,,;:,,
Td.r.ots: (57199!il9-ffi3 J (67) fü834015
pode se dar ao. luxo de ser ultraliberal, principal- voltar atrás; capacita-nos Senhor, para sermos teus dlscíSro.'AtC.ar..poi:n:-.é,:
67 3291.3668/7321 I 67 99'195-1218
pulos mlssl,mi\tios e enehe'nosso coração de alegria.
mente em época de crise.
··'
m
Fausto Matto Grosso·
.
Pe. Fab!o Antunes do Nascimento
Engenheiro e professor aposentado da UFMS
Diocese de Coxim
~
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GOVMS

regístrazsn casos
confirmados de coronavírus

f
Estado chega a 240. A
Secretaria de Estado
de, . Saúde º (SES) . monhlra outros 38 casos
suspeitos. As Informa-

Com 'mais dois exames positivos 'para cofõnavirus (Covid-19), o
número de casos confirmados _da doença· no

epidemiológico divulgado ontem em coletiva de imprensa online
com autoridades do
Governo do Estado.
Dos 240 casos confirmados, 93 -estão em
isolamento domiciliar,
124 pessoas estão reeuperadas. 14 estão
internados, sendo seis
em hospitais públicos e
oito em hospitais privados. Foram registrados
nove óbitos: ..
Das 846 amostras coletadas no Drive-Thru
Covid-19 em Campo
Grande, 822 deram negativo e 24 deram positivô.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1..

RIOVERDE.

referente às notificações
Os dois casos novos minhadas para o Lacen/ de 'casos suspeitos .de
MS,
onde
·
será
feito
o
' são de duas mulheres
coronavírus (Covid-19)
de Campo Grande, de exame para nove típosdiariamente. As íníor.: _39 e 35 anos, notifica- de. vírus respiratórios;
incluindo influenza e Co- mações divulgadas pela
::'das no dia 24 de abril.
[' Desde o dia 25 de ja- ronavírus. O Lacen/MS · Secretaria são os dados
éonsolidados do
t: neiro, .foram régístra- realiza os exames para. oficiais
;'.das 2,321 nottãcações Covíd-19 em Mato Gros- Estado que - são repas'··de 'casoa suspeitos do so do Sul Os resultados sados ao Ministério da
coronavirus em Mato ficam prontos entre 24h Saúde,
Acompanhe os bole' Grosso do Sul. Destes, a 72 horas, após o recetins periódicos no en2.022 foram descarta- bimento das amostras.
A Secretaria de Esta- reço eletrônico: http://
dos após os exames
darem negativo para do de Saúde publica o www.vs.saude.ms.gov~
Covid-19 e 21.íoram ex- boletim epldemíolõgíéo br. (GOVMSl
cluídos por:não
en- ...............................................................................
caixarem na· defínlção
de caso suspeito do Mi- EDUCAÇÃO
nistério da Saúde.
·
Os 38 casos suspeitos
em im:'estigaçáo tiveé
ram as/amostras encaA Coordenação do Exa- vadoENA
Com isso; o cronograma
me Nacional de, Acesso
(ENA-20'2-0) ao Programa foi suspenso e, a coordena·
de Pós-Graduação em ção nacional lrá,aguardar
Educação Proâssíonal · 'e adeânição deste eenãría A
Tecnológica
CPro!EPO nota de suspensão publicadivulgou na última sexta- da no site do ProfEPI' inforfeira, 24, a suspensão da re- ma, ainda, que a nova datà
, alizaçáo da prova, prevista para prova serão divulgados com, no mínlrno, qua:.
para o dia 17 de mâio.
A decisão, tomada em renta dias de antecedência
A eoordenação nacional'
virtude da pandemia do Co-.
víd-19,foi feita apõs'consul- do ProfEPI'ressalta, ainda,
ta às Instltulções Associa- que os demais itens do edidas e análise das situações tal, taís'éomo referências,
de isolámenlo é reslrições modo de· av-dliaçãÔ, vagàs,
dos estados e municlpios 'dentre oub:os, serão
nos quais ocorrerão a pro- tidos.

se

Exame para seleção de mestrado no IFMS suspenso

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Deputada Federal Rose Modesto repassa segunda
parcela de·e111_end~s.para saúde.em
Rio Verde
Jr.a
.

A Deputada Federal
Rose Modesto, honrando compromissos com a
população de Rio Verde,
depositou na última semana, R$ 569.611,00, relerente a segunda parcela
da emenda federal destinada ao custeio da saúde
de Rio Verde de MTcMS.
1 \
Conforme o Prefeito
\_A Mmio Alberto kruger, "O
. recurso é extremamente importante diante dos·
ínvestimentos necessários para garantir atendimento da saúde em nossa cidade. Somos muito
gratos pela agilidade da
nossa deputada federal
Rose Modesto, sempre.
uma grande parceira do .
município de Rio Verde",'
afirmou o prefeito· Mário '
krugen
A Secretária Municipal

'

Á),M;> •.•

da'Saúde, Silvana Linha- --~
res, ressaltou qu-e; as verbas de custeio são lnvestidas em medicamentos,
insumos
hospitalares,
serviços e príneípalmente' para pagamentos de
médicos terceiri1.ados,
seja plantões e/ ou expe-.
dienle em ESF/e Hospital é especialidades etc.
A vice-prefeita Dinalvinha Viana, também
agradeceu' a emenda, e
destacou o empenho da
deputada federal Rose
Modesto em atender as
demandas do município.
"São emendas importantes para a saúde munlei- dos pra Rio Verde, por
pai avançar e melhorar o intermédio do prefeito
et.endimento à nossa po- Mário Kruget; víee-prefeita Dhlalviuha VJaUa, e
1-%1açãopopulação.
· A Deputada Rose Mo- empenho dos vereadores·
deste lembra que, os . da base do PSDB, Lidíane
recursos foram destina- Fdrias, Dt Gérson é Hugo

............................................. ·.........................................................................
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•

da Relojoaria
Importante infonnar
que esses recursos não
pode
usado para outras demandas, como folha de pagamentos e equipamentos. (Assessorial
.

.

Aposentados ~~ militares já podem ser contratados
para á Previdência·
mia e o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) a
realizarem chamamento
público para contratação
temporária de pelo menos
8.230 servidores aposentados e militares inativos. O
edital de seleção deverá
ser publicado em até seis
meses, mas a contratação
está autorizada a partir de

pelo governo para para
h~je CIB).
reforçar o atendimento
, A Portaria nº 10.736í20W,
da Secretaria'Especial de nas agências da PrevidênDesburocn1tizaçáo, Ges- · eia e reduzir o estoque de .
tão e Governe>' Digital ão pedidos de beneficios em
'M"llli.8tério da Economia, atraso no INSS. O número
foi publicada no Diário Ofi- de pedidos com mais de 45 ·
cial da União desta terça- dlas de atraso passa de 1,3
milhão.
feira.
De acordo com a portaA contratação de militares Inativos e de servido- ria, pôderão ser contratares civis federais aposenta- das 7,4 mil pessoas para
dos fui â fonna encontrada atendimento e serviços ad-

G:"t:'.. !".):~
'é'!'
.. ~J

ser

GERAL

O governo federal àutorízou o Ministério da Econo-

102.ifMF

'#P~ .:or::.tr ~ ~

minist.rativos nas agências
do INSS. Para o trabalho
de concessão e revisão de
benefícios e de demandas
judiciais no INSS, a porta· ria não define o número de
pessoas, mas ã"cont.ãta· ção respeitará o limite de
gasto de R$ 19,9 milhões
em 2020; R$ 31,9 milhões
em 2021 e R$ 10,6 milhões
em 2022.
~BnuDl
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_ flSIOCLÍNlCA
CtiNICA DEFlSIOTERAPIAEREABIUTAÇÃO ·
Püalff; Hafação, Odoototogla é Psicologi1

DRPEDRO HAIDAR m~~,.

t_~
.:zci
' ,i,i<ii···-.
llfili'émJisõ!ffil
]i&J,
r . ,_-,.--...~él!M,~~d&
"
--·
,~----_--,--·;;;;;----THATIANYHAIDAR
ESTF;JICIS,TAFACIA!.E
CORPOAAL

Ora;FABIANAM.:S; VOlPWH

l,l6TESK)i.OOIAJ Cl.lN!CADE OOR
CRM-MS:~

Dra. :CAMILA'MEN.DONÇABRAVO
ÇlJNiqA$E8Al f lNfECfQLQGIA
CRM-MS 189(1

. .

Fone:{6:7} 3291~21.0$

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

ções- estão no boletim

QUAIITA-FEIRA 29 DEABRILDE2020

COXIM

Fls.005689
1 DIÁRIO DO E5fAD0 MS

-~ .. -

Uso de máscaras passa a ser obrigatório
para servidores e clientes do comércio
,.
.

Profissionais Uberais e autônomos também deverão utilizar equipamentos de proteção individual
brando que, após duas
horas de uso, devem ser
lavadas. E manter as prã-.
tícas de higienização das
mãos frequentes".
"Haverá um prazo para
a população se organizar,
e . outro. para a físcaliza-.
ção agir..Então só podêrão entrar em comércios

pessoas usando máscaras
de proteção";. esclareceu
Alulzio. "Apesar de haver
uma sensação de tranquilidade, não podemos nos
acomodar pelo fato de até
então não haver casos de
Covíd-tü em Coxim", fina,
lizou o prefeito.
(Assessofia)

DICA

··························

:

_

.

Saiba como utilizar as
máscaras faciais de
proteção à; Covíd-Is

De acordo com o Ministério da Saúde, pesquisas
cientificas têm apontado que a utilização de máscaras
caseiras Impede a disseminação de gotículas expelidas
do nariz ou da boca do usuário no ambiente, funcionando como uma barre~.üsica que vem auxiliando na
mudança de cornportaé ento da população e diminuição de casos de covíd-is,
A máscara, entretanto, é uma .proteção adicional.
Para interromper o de lo de dissernlnaçâo do vírus, é
importante seguir as regras de distanciamento social,
etiqueta respiratória e,a hígtenlzação frequente das
mãos.
.
A recomendação mais importante é ficar em casa. Se
caso seja realmente necessário sair, antes de sair de
·········--·······················-·········································'!:!·······--··-;, ····················--·················-········ .. ··················································•····-·························· casa, lave bem as mãos e vista a máscara de proteção.
O uso da máscara caseira é individual, não ·de\'endÓ
CÂMARA COXIM
ser compartilhada entre familiares e amigos.
Use a máscara sempre que precisar sair de casa. O
manuseio dela deve ser feito pelos elásticos ou tiras de
amarração. Só toque a parte frontal após lavar as mãos
ou higienizar com álcool gel
Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca
e nariz e amarre com segurança acima das orelhas eobrigação do vereador. lizar a Saúde", afuma. ~ abaixo da nuca. para minimizar os espaços entre o rosEntre os órgãos públiporque. teve o voto do
to e a máscara.
'i
cos, ela destaca os Cras
povo",
Enquanto estiver utiliiando a máscara, evite tocá-la.
Segundo Lueía, a co- (Centros · de Referência não fique ajustando a lÍ!áscara na rua. Saia sempre
missão vai apurar denún- da Assistência Social),' com pelo menos uma reserva e leve uma sacola para
cias, verificar as verbas que distnõuem alimen- guardar a máscara.suja; quando prêcisar trocar. 'J'rô.
disponibilizadas por de- tos fornecidos pelo mu- que a máscara a cada duas horas ou sempre que apreputados e.senadores que nicípio e pelo Goi>etno do sentar sajeira ou umidade.
visitaram a cidade, e le- Estado. ''v.lmos trazer a
var ao conhecimento da maior transparência posDICAS PARA MÁSCARAS DE TECIDO
A Prefeitura de Coxim pediu ao Professor Doutor
presidência da câmara e sível. A comissão é para
demais vereadores. ''Nós apurar; para ver onde está Cremildo Baptista, da UFMS campus Coxim, membro
não sabemos quanto re- o dinheiro;que aparelho foi do Comitê Múnlcipal del.~stão de Crise Covíd-ts, clicurso está vindo, quanto comprado para o Hospital cas sobre utilização de máscaras de pano e o manuseio
tem em cabra. Quero dei- , Regional, quais remédios adequado. Confira no yifatube pelo endreço: https://
A mesa diretora da Coronavírus (Covid-19).
Câmara Municipal de
Apartirdeagora,osve- xar claro a toda popula- serão comprados", 'eon- www.youtube.com/watcif~,, v=zkVQPykcZ8A
.
Coxim nomeou os inte- readores' Medas Alves, ção que nós vamos fisca- clui <Asscssill'Í8: CMC)
·
TmFOf!ES
grantes da Comlssão LuciadaAAVCeAdelson l
,:::::::::::::. . .
, 1
Especial que vai aeompa- Janunclo irão fiscalizar
nhar a situação fiscal e a de perto as verbas ·· que· ~
GUH
'execução orçamentária e estão chegando para o
financeira das medidas município. "Essa 'comls- . "Passeíof Mela-salll -11$RHS,OO
relacionadas à emer- são veio em uma boa
-Pa°sseiofcõmpteta-R$5ú.OO
gêncía de saúde pública hora.'Muitas vezes não
• $10 E Hll@J rr.éla-sola• R$'4~J))
no município de Coxim, • sabemos o que está acon-sm ~ 1t1un compt@- RS 50.00
levando em conta aím- · tecendo, e nosso papel é
)~~;.(~7}~992!1;376
portância internacional • fiscalizar, seja de manhã,
- -· '""" ·,_ ....
da crise provocada pelo de tarde ou de noite. É
termina regras de físcalí-.
zação, pela administração
municipal, na prevenção
e combate à doença Covíd-ís, durante o período
de pandemia mundial declarado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
'' O uso de máscaras de
proteção· facial e luvas
por funcionários ecolaboradores de comércios já
estava det!nninado pelo

que

1

Decrclo 195,
estabéleceu o regramento para o
funcionamento do comércio em geral... •
Confira os decretos relacionados à pandemia de
Covid-19 na página http://
www.coxim.ms.gov.br/
servíco/decretos-pandemia/17
•
Em transmissão ao vivo
(live) realizada no· domingo, o prefeito Aluizio e o

secretário municipal · de
Saúde Pública, Franclel ~
Oliveira, explanaram sobre as novas tomadas de •.
decisões que· resultaram
nos novos decretos.
"A reponsabllldade é de
todos, não· só do poder público", ressaltou Franelel,
"São medidas simples e
temporárias. O Ministério da Saúde recomendou
o uso de máscaras, Lem-
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O prefeito de Coxim,
Aluizio São José, assinou
três novos decretos, que
foram publicados na segunda-feira (J.7 de abril)
no Diário Oficial; referentes . às . medidas preven·
tivas à disseminação do
novo coronavfrus em Coxim.
· O Decreto ri• 215 trata da obrigatoriedade de
uso de máscaras faciais
de proteção à saúde por
parte de servidores püblícos municlpals em todos
os órgãos e entidades da
admínlstração municipal.
• O Decreto nº 216, da
obrigatoriedade de uso de
máscaras faciais de pro-'
teção à saúde em todos
os estabelecimentos comerciais e empresariais
do município de Coxim,
incluindo
profissionais
liberais e autônomos. Os
comércios e' outros esta:
beleclmentos de atividades econômicas não deverão aceitar a presença
de clientes e usuários sem
máscara de proteção ..
·Já o Decreto nº 217 de-
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~ (ONSIDER.YNDOopn,"\-istO t_1l ui n. 1:3:979,®6 tk f~\-~-r,:itód.:20.!0, 11\K duyw
sohrc li mcJi.Lu p..r:i t.11knuimc11w dô1 tmngencb,-& ~u4:- p'Jftlkl dt im~...:io.
intcma..·fonal dccon\-ntt dono • . o corona"\'iruJ;
COSSlDl:R.. \NOOqu.:ogupodci.-U. :o_p..rainfc.....,-OOpclooo•oçi.'l"00,1\fnw--::e,r.widl9
comf:-ccnJc ~ iJ•.u.1.~.jc.1.Llnlcsc ~~a.c.,m.iucnç<1ttninic.J;, irnun1t1,.n:p;cs.
--.;.;-;u, ·m:pir.tkf" ia.i e ootras .:omorhiJadcs ptccÚ5tCtltc:s ([\õC poua.n c-onduzir II um
2gn1xJ..O)t:nlQ d.1 i!"lt..dv g~ & uúik a, pcrtir 00 ~otiS,i.o ;
CO!',lSIDE.RAh'DO~ J.>iú.!.: ~din-ilf.\de to.Jui ~ de,,.-u 00 Eibd~\ ;Iraolido nicJi.&UJ«:
pvlilir;.u $0C"i.2is e w.1Mmtc:u que v~· 1n i r;-Ç uçJ:o Jo ri.s..:o J.: d;;...~ e~ w1rv1
agni.\·os e ilO ~"Mi uai\·(:ri;,al e igu.a.litário ls ~~s ç iÇn.ci\"-0,. p.i.."':l i".U promo,,:Jv,
p1.it... ,S.i,: T\'\"\IP'4'tlo, na fOlmÃ Jo artJgo 196 da C..mnifW\""1-f«kfitl (CFi~8f,
CONSIDF.R,\NOO a nc,,;cuid4.:k de ca1rito Uintrok sci:i.41 p:m:o,,.:i: pari, cont.."1~
da diucmin.iÇ:O da Co\.·i-dl 9;
RESOI.VE:
An. ]• ~Bit.e. Da:rc:wdíii"iplina ili rcj;.ml e: ações J.:: li...:Ah. w;an.pcl.i Adminü.m u,,o
muuicipa.1, na pr.:ocr~ i: ~.imbal.: 1 do)Qlça .:-,"ITun•..-inu,\:m·iJ. 19, utirolu)'J.J prln1,ipios e dirdnc.es ;:; serem ,:-h~cC'o'odvi ptkit ea~s p,ibti.:.i;,
Pmgr.úo (;nico. Cc1u.idcran1-~ ~&l dt flM!ã~loJ ~~lu .:--OMliW: dv Podtt Púbtko rt,üní.:íp.il q\lC. viiem.iarefcti-..ichtJc-1()$. Dccreloc: ernithlo;: pe::OPodà E.r.ccuüvo
,rnw1icip.l :l,~m··(.-vl1i...il.invniuiiiviiSr::tpc.J &rcLi:s.1uloliJ.l-llcs.:.ani!.il~edr:s..ú&
·dt imbi!O est.,,J,ul 0.-.1 !C-tkral. qui digam ,~~,P(ÍIC à doc-fl\"J. indi~ no :utiga idma..
Art.l"·A~do-i6r-'40iCEgro~df'fbCelirdÇlL>OO(iifflhílteà:p400(miautu.~
pdo cut<ltt;o'irwJ,v,.iJ..19 ÔcVl:r.1 .se póliJt1r pelo mpç:il-0: ~J nkiít3 fuuJ.n1es do
~u.00 Deiwxrilkv Jc. Dirdlo. upc:d~lnu:nte:
f - Di_gniJ.i.<lt da ~.1. hl.l1mir.a;
Il:,. Ampl~ d::fcSi C N,tniW1vrin:
m- Funçio «x:i.tl dJ. ati"'id.M1t c-.::t•nõmica; .,,..
IV -l'r,;-pund.tt--ln-çia du ink:rcti,,c c.ol,ti,•o s..,bf~ o priH1do;
V -S6u.k ,:-.ii;oo, um dirdto unhi:nal e de PJ,rticip.l{lL'o tfcth:a d.e 1oJvt w enlc:J di
Fti!i:tolit1;
VI-P,otcçlo l;l iX~'°" vub.:ri.-.;k: ~ cmritua.;úudc ru.;;:: ~ KNad.unCAlc~W
que coinpJcm as clAuei Wl,:iz.is t-om m.:-nor p6cl« aqui,iti"" i: de renJit;
• VU-lg~ihkdtt,xkrqxanwalci.
Art. 3'" A arua,;:Jv d..xrib. no migo iliti::cCtknk ~-r,:ri priorim o CMi.tcr cdu.:ativ-ü
e pc:~b.,;i.;u dl.i mcdiJ.a.; fu.cali14Wfiti,. mas obk-N..-i.iu-ü dircit11 li. Uúdc C041l0Ulil
dlrcilu funJ.in1ct:11U1.I. a p"n:.. .ikcct ã-übt.: Ui rçsa, da ili·.W,uk "°"''.._'n1ici, Cf.W."ld.> ·
culi4mtci.
...
Art. 4• ~As a;ú,\'s IX li~.:.,li.u,;l.1, r,:1.,.í Jrg;i.ü.i: ~c.n1« pi,hik,.1.:1 ác).isn~~ in,ra 1
Íúl\.i!V, dtfif&O ~ ~..J.ntcs. ~ ralincirn obi..-r.-11oJo-s: o seguinte:
I - Pcci,;Jici~ç;
II - S.."TC;n J~.iJi,..ad.13, rriutiWWlmnlt-1 _ptf•"' SGrVidt,rcs pí1bolico5 que ~,;cruJ:D
~ f\J.UÇ\,ü; no~ ór1iios C cn1iJ.a~ tk, 6scaliT.ii3c,-do Munkfpio dç Cu,,irr.-MS, e.
;;úhiidia.rWll\."llte..,' r,,:-lor saviJciu pubtko,; dnigfl,à)JIJI para esti: fim. 'llS quaü fü:am
in"o,:stÍJ.i.s ck ~r d~ p,ou•. admi.ni,-lrdh·a;111-St-guiri.-m v I""=dime-nt.:; rr~vi.sto no CWii,:, dt Pwtunis do Muni.ciriv de Coxim-MS (Lr.i Compkmcnt:lrn. ~3. dt 1001).para fuu. de .wtuo,ç-Jo. qiuindo
~.j.:;que~;uJlt:.1;~0 IOO\.C,llr ~ sc.n-uJt/.M Jpeloi sct',:~pilt'ilko-JTI)UJttÓf',lli
que c..,~am i1lill ÍUA\~ nr,;- ór,;iot e cntid:LJu t!e 11,..:u.~i.t_l!'iio Jn..&cicip;ii,.
Art. ~ • Al6tt du 3U!UUi-Üe"'~ pc,dcrii qua.lqut:r scr,,-l\hlr públlw m""unkip;al. qu!UWv
DECRETON. :?lU.-2020
desii:;n,i<lóp(1o~afl.il1>,-iioli~l1LJ1óri.Lexpcdirn,o,tffi.·a.;&-sp.uaob:.tt".-lnc:U.dasre:$f".&S
"Di.'i"'C> Ntii't ~ .lb..'lt:<aturkJ.aJ: de ~o ,:k tr.l.-.;a,1u de ["illt.~.ii à ~u-Jc cm ;o,;iü.; 0$
e.Jwluidol!! n6> D«tl.'"loS- l.'ffl1drJ~.
•
~ruhd.:drnl!'n.!1.1:i" t1Jm1:n:Uli1 e CIDp1a.titi.aü cc Múai..:ípk1 de ("t,1,:irn-\fS. ir,duin,fo
Pil!.ign,L.)únL:o.AJ ll{llific.âç.õ cs .ic~LTiiô iMk.ir:
p1i,li:i\~mel1 lihcn,is e ii!tt°>uc0nio;. e J.í mllnliprndJê11;;i,lj" •• ,,.
.!1.)0 n.,mc du iaf.~ ç, em s; L-.'t..nJ.v de ~·o.. jwíJit.1, o :S ..tl." !IC'tt".C ;k !amr.sU.
O PRi!t-'EITO Mt!1\-1CfPAL DE COXl""-i. ESTA!.J DE MATO GROS~O 00 SUL.
if,.;:m.:k1 ll4ú f.i. rpu,nh---d c,b;.a a .:k~uuição oo a r:u'W ,v.:i.1;
n,,; use d.: .iu.a.. At:rihui~õe5: iq,;.;iÚ, ~vc.:iab1ic11-1e o.1v1~y,hlCt no ut. 15, I, IT, oo irt..17,
bj(!ç nU111i:rui' d:i RG. CPF e CNPJ, ;onf..m r,c <. c;uo;
~ 11v ~n. 73, vn, .;!;;. Loi Olt.lnk-1 do Muni.:i;,i,1,:k C.n.im-MS:
r)Ol a..,
. igoj infringiJ.>~. t'om <l~criçll'. ! do i.to inR'.acklnu.l eu, O:J.R 1pu-ptóprio;
C<)NS!DER..",NOO o dupi>s,w_~ m._3n, I e 11, da{C=stitvi,Zv F~.ktai iCFi~l!.);
djO pru.z.v piuo1.aptcsent~~t\o de dcfo:Q cscrità, (lU,\! nlo r,..J.'ri
. i-Cri"..pcrioriil.t (vi11tc:
CONSIDERl,}.;D0 ~ di")"l..~t~· r..) art. 23. IT, J• c...,~Uruiçla Fi.J.:rJ.l {(Tã$j;
e qu11trv) m:,c.u. dcícu Q-U .a .i;c.r dirigida ilC,J S.::..:rctlrnl Munkipul ik S111«k P{;blka,
(ONSlDF.R. '\Nt>O .a J&.-í' i1na,;:lh:r yúhii~·;i ík 5iruài-3v d.; p;;.n J~-n 1i.. cm r.;l~l.:, ;v !!<.',.....;
q;..: J.:dJifi em fb.u! prUJ. po<l.."Tldv, p.ir-.1. tanta. ser iio-,.u.:in-00 ;ttia Pn")(ur.i.J.o!Ui
(v!or~v.ir.u P.cbl. Oíl;~iz.a.,!Q .:,.iunJW.1 J.; SólÜ1k-OMS wi.· ll dcmiM\ü ~ ::1110: fflirn
Gaal Ja ~.,funi.,;.ipi\1 ,k Co,hrt"'MS;.
Nll'!:O a Dedani;Jv ili! FJno-&-~ lCtz cm S:aillk Púbt(t.i .1e. Imí!ur,ln,:ia hu::m.l,t.;i.>úü da
e)A:.1,-in.ilu'fi d.:, iHftat.ir. ou ,:k dM... tt'lkmunhas., na iüri,.\10:c- .I~ rc,;uhl.
nr,,;.mir.v,..~ MurKll:J ..k S-.m.k. cm'.\l\ll::jnn.:in;.:k20W.Ja11-...,~nw.ü\1S. a O..!.tr..,:lo
Art. ó:- - S.:-, age:nt.: &: füulít.4{Ll c.n!i:ndci. ante a g_ia.,·idmk .1i !ltu.;,çlo,.
nede Em::: rrên~i:l em Si1úJ.:- PUhli.'.'l. .k. fmf•.,11.S:nd~ N.-a..i,»1-l. - ESPIN~ ;.'l:i,:ul~ ·.x:1.1
~wia t pn,m~u d.: in-u:Jia!.l interJi)lo J.i. l!.Í"'iJ11J'"-, j,.._,..-I:d -~.imulliCM o Cil.to Ui
l\xt.ufa n. 1 S.&'úM.',\IS.:. cm 4 de n:, .:n:i1\\ &;. 2ri20: ~
Gcn.:nU: da G.:1~n:::i.i dç "v'ígil.ú1d,1 ~nit.ú~ Ja ?u:fi:1l11r.1 ~forúcipa! de Cu,im. . MS
(.:O;'iSIOERA~W op-rntimn.ildn. 13.~7:i.d.; 6 i1,;f~1'\:;'"ii:oik"1{t~(t.quc Jhp,1-:..
ou a.:t Dir~or da P1ui:un de Cru:fm.~tS. 011 qlàW dcve:do .rcícl"\'ndar a J.."\.,i:ilo.. com
io~M'C 33 mr:lid.i;i p;ir.i eulknUUKntc da m,i.-q;,tr..."b 11' ~,d.: r,iü:iliJ;õl de lrup-.,-rtlnru.
lo.'U
." .;-....-mpanham-cnlil pc:noal.
•
iri.ttnu..,ional J,:,.:-oncnLc dll Ul)H) cunJn.nir.3:
'
Pó4!-àgr.úo Únicc:.. Slu ,i~çÜQ ,rllt Cn,6.;::jam a ir,tcnfo,:io, l111cJi.1J, ou do, da. ati\<i•
CON.;;IOER...\."DO ~ o gn.r.., de risco P.ua iriícC.Çl.:i pela nevo nin)f14y1rus-~>"tdt9
dn.k.~1m:a1Jtra.:
,{1mpn:en,k J:8'--..a;. i.<lr){I.I>, ge.~wmet e pes,•• 1,2; cem <l,.·.m;;i;s çri\r.1~x., inwn-cüup«:3t1)(••1ntll1nJ.Z ~\:tp-(-i~ àJ rcgnu ~11i,iJ.ii nas O~ioS ~uni,i~is; ckmaio i'-.:,iJ;vu.;.. r~ini4óti.is. :; ou1r"f ro11>1nbiJmk-;; ;.a::ót:nL.~ que po,Ma:t oonduzir a U."U
li)lks. no qn: di:.rcqicit.:t l p,.o cnÇ'ilo;: c-1mbütc ã d.wu;.ii ,,,tune•iri,i,..·~'l,~iõ-19; ·
-'sru~111ni::11!:t: d-o t»l.iilil ~1 d~ l.aú:k a putir de ~vntii~:
b}8p,,,ii.;.lo ik" nümcro .:omiJmvcl d.: p01$u.3. :i.-)c fuw d.: cot1i;....iil UQ-U dô.!n-;.i;
CVNSII >hRANnQ-o,j:<it a ~11\k e i!irdlu ,k t.>Wi cden•r'Jo r.•. t.:i.lo. ~1Ílll'lltitlv mtJia/ltC
p;>llticiu J;;;,d.1Q e l.U
' J.n..~mi.::ai qu.: \·js,e-m 1i. rtd~ d,;i ru«.\ de .k,ct.ça ede outros Jgil.HU"
c)~iu tom.:&J.. de rro~I<lêuc.~ qu.asid.J. írvmJo ;i fw pç-1>1- ~ni~ públi.:.:i.
e :i.-: acesso universal e iGWiit!no il uções e .>trvi.;1.'l pJZ"J iiwl- pr,.m1ução. pt.M\iD e.
An. 'F- O;:o't-erô~. ai.tida., .$Cí i.' 'h;.crvud.:;.i. o.s di~nifr•u!i .:~m.siffilcs dos W . S- ao 19
TC'Ç\líXf';t1,:/lo, r.a fom..i cJ.j cn~ J% dJ. c,~·ni,1itu.iç&o fr;1krol (CT,t.~):
do Cwia.') de P<J"flur.is J.i Munk.lp-io <W ,C1,.•1.iso-MS (ui Comp!cincntar n. 83, de
CONS!DliRA,"Dú íl nccoe.oidaJ.: de ;:lJ.ri~'\'~•ntmk social pu.xr; p..rl :;on.t.--nçi.: .it
2007), q\11:mt..:i à aun.:1,;ii:.', unJo qu.: A n.:,:iJkaçlo J.:1uá ~it'\lir o rito J.:L.'tmUl4do
di.~..cnin:içlo da \o"iJ19;
h01tVti~teDm~-r.>.
An.r'aA,;lainti.-r·.:f.\:W$ü!ncnlc1.KorT\'fi~tonif~Vrfato,;tu>tj.t&..>r~dlrnolw.i.
RESOLVE:
{'
\ Ar.. t•-&1c0.:,1i;-t(}dt1...•rmim1;. •.1br~..:ri:.!adcdcmo,~m.il.cuuJeproteç~i11.1úJ.:.
;;; dcpcn&e dc manife,taçlu c.,prn.\J. 00 S.-ro:t.
.iriü Munkip,al de Saúde Publica do
:~ •.• cm r.-.&v, ,:,z c.~b,:lccim.i::n101.:.i.,1ncn;.i.1ü: ~ cmrr~iau d.1-!.foniciriv .X C.m im-MS.
Munkipi.l di: C~¼,im-MS, ~tlU\b de ato pt\'iprio.
'iudtiinJ,., •...- JHufi.1. ~iON.is lio..;,.Js. ~ ;;u!W\,unt•i.
Art. g<.A,s ~3(:;; de fü,çatiuçlo púd..-rlvocorrtri!Ill q1,J,1}qu~dti e lioririo, ;wd,..ndo
Art. 2' .• T oJ,.,i' ,).'I' ci<11'1).:h.'t:h:n~nlQ1 comi.:n:i.ai,- e çruph~U.i~ Jo !,tuni,;iplo ,:k C{.l:iim-.:"nu.r .:,imarvfa,J.:: forçMmíli~ edc:scgunn~a, vh$Cn11ndoun;~ doCS,digl)
MS scrneorc f'Mk.lÍtl a\11wi,.,_r 1,çn1ra,da <k .'.'OnA1mi.Ju1i;;. ~ l.;icl! ~ ~~ c:.",tiw«m
,
d.! Po-»tutas j~ Muni"ipio de Co~im-MS (Lei \.omptemtnt11r n. B3, de ZQóJ7), KÍlnJ
~ m4,,c.:ull.S de pr11!..\~ 4 ..a.âJ.:. hu:umhi..J.l aot r!opricu:lk.'f. gt.cmc,; ~ftcpot1.K.
.k.iactid.i:s..
Art. JO - St"m prcjuib:. ~ ,v,mtunls .w,u.1,.,½;; e notifica\·Jc.=:. p,.'1:ic1i o lnín1t1r
a íU:. Ycrifica;t.~\ l~lu:sh.: r.-1 seu imcrfor.
P.u~r.afu· t• -A1 r11o"i&c41.t.a de pr..it..:~.\,:; l ~1c. ~ ~ler illlrigaJ6'lc, r,.:>l~'fl.:! .S.1" '
r~~JklnJ..-r pd-ot crimc1 dvi aitl. 330 e 268 do C&li;o Pi:-wtl B1.11ikirc,, c,:.r.l .:-.:im;,
p;,,fi.~.,jç,:uh ou r.iê p-rv!i.~i,;,n.i.iJ . .:- t1.1l.~iJc.nm4.-..~ ml\Ca,-.U de p:.ru-,;l.-:1 nlú pruliiink:1,;·lc .!JS aw.w:iJodcs con.-rtit\li.hs p;.ra tu1to. ín,,:1,nnbinOO i Pt-:,.curJ.Jüria. Geral
li,11ldh ~uc tal j,ii.'ii i:"'.C-~lmcn!C. '1ü jelo ('lfliJ'lill ;aulrk ,m~').id.il :li 1:-grai Ô.U
du ~u.nidpi,:1 dt C.ixim·MS ~ pro~it.aa de. açÕç,!-viSMJo • .:.:i1~y3t,
ílilHHiJ..J~ de »wli: q-.;Ulto i siu dicld.i.. t .:-,·u.~iJamd.l-it nW.~c.imu: de pro1e;~
,r,._1t11i,s ev1.!U ••-v5, .a ã"W~
.: q C-llRl\i.O ,de .].,·ariJ. q,.wuill for o a.só, km CQ.11\,)
pri•fi1!Jonah ói<.]\.l<:W u~doH ~r r,rofi~~ion.Us ,k u:-õ&.
os cn,.:;uuinhtUJK1ll~ aqui Tdcridoli.
r.:riitr.ifo ;r. Ac3-:> úhs.erv.in,i.i. ,k\ previste lliHc :rtigo p.·.Jeró. in1i,.,licar na tr\1c.rdi~io
Arl t 1 - Se in11-1(l.·~i:u ,fü·cú íll iÇ-·}tS de fi~~lii~. _p,,1dc:r-lu ~r di:tzrmirl.lJa; rc.
dei crt.1bd:::dmcnH> (. l'.:.1 r~;:u:.n41~ po;nrt!C O Õ%;io de ~11\~. cm k tnLt.'klo de
qui•i~t..e..: .i.d:niniitr.ci,-.u . ob~'\illiúã ~ requUildS dci.:rit.u .:m. D..:-crcto ~p.x-Hloo, ..
rr.:,1h'-iílti.ii.sLbcrni1-r;lüt:o.:10fl'wJ.
··
Art..12-D.:~cr.ioS<m!JrivMuni.:lp,i.lJcs.ru.:kPúhli~.:.<loMvnkípio&Cmi::hn·!.fS
Art 3" -O dispostc nc :uti.i;o :tn\C'\'..:dcntt uplka-•t aos :UU.."noow 1. clfoiC-.tsmééi~"-O+
c:JiW p,.,-J'TUr.a di'5cipfomnJv t t'f'l"lodi.i;iú.i:Jc du .i.;ücs Je fucallT.1\l.;, drl.énninan&:!
d,.,,i,u!V,;;.;.i.t. clf1,t1..43 Yetc::ô n.írias. :ic.Jíkmi;is, e>..:riWri,.~ d: aJ\\x..ii:i<l. t3aivjri0$ ée
l,.)'C,.IU ~ t.m1.is de a1ua,;litl, ~m como dub.lr..r a lis.I;i .nomú:iil de &cr.iJ..m :c que
;:.1-nt.1..¼faL:i.de e. V",11m;., (. C-a,i.1..; ufr,;iJ11(k$ qu.::- füz•.-.n ..ie:iJimcnk> de ocitrr p;n-fli;.1u1i-:on~tal"ü~
·
i;i;l1m! 'l:U C'..,,,,J,C1i;:.iitl
Art. 13-As: uç~;--dc fi:;u.fü"'-'rJ.,;, pwlcdti ~rporainu.-Angcm.
An. 4• -Ar.iio-~bi.cn~dt. às dhr-,uii,:~-t tLat, Dc..:z.:!~l .:.ll'A<.:lcriumi. t.1nnblm o~ m.luc.,;
Art 14-Cun>Wm-;c fl,,..Jlwyâopo."illk.•Jlf"tl&-.m,~ o~ fln:.Je.1w:" Dt-.:, •. a..-.:iquel;
d0s u.~~ 330 e Z6S d,., C.:idlgo Penül Br.»ikiru, um flí-fjuí~,!Ji d.c:lllll.ii; f>Ctl;liliJ.idc...
,:r.u: tt Jirij1.1 dt.tcmwu<~~ a1ki,L:nle; cu t:!itU"d.::dn\('nto;, ou m.:,c,,,nc aquela r:;il~
in •.,m;bin.J,:i e:>ill fi~:ill.'. .i\:W .laJ tr,x,:.n e- ê. rt. e:fa 'itde Vi~liu:i,;ia S,1:;,i!Jl!Udi. Prl'i.:ilu!'il
n.:k. :i.;-..;
. -na.!i em dt-t~n11i11atl.1s bai1Tvi oo r.a5.:4.;ei,iJ:u. a critério G,l,\,:lmini~tni,;:lc.
Muru,:,~1,;k Cu~im·MS, illm d.:w.-·iJ..•ro µüi (>\°" m:.:nic.ip..is J;-.,.Jgn.doip.in cs.e
Art 15 - PoJeTM stt imi:rJit..dl:i ,'las -4.'u.u,d.:> m:.:rt..,,íri,J ;ro me.!h..,_ r dc,=·•çh·imc.n!,: i
fur. • .:..-,m :11, dhidu.r c,•muoh.oçl,,ç.> à Pro,ur.iJ.yú Grr.i:l ,:k; :M uoicípiv de C •.,.1.im·?--!S,
.:lo;; trahalh:,i;:. wm ,;:;:,munka.;-."io pré.ia ã:. aut~ de trlru.;lt>, pv,.ien.-i'o alndu t......otr il~1~i.i \-iilantt>. :i;,i;ll'Dwn.iid.:r.Was~ndi;sde.:.ar.úc;"iÚtl.a:.ir.1l", ie>pc..:ioJ..
p.'.lD mi ~,p,:~·lihii v,.;:Ain.inlmro.:oL)i,
•·
_
.'\rt. 5;. Na hi.p ôkK ili; tuim:rx:iantci .k p(l:~;1-tllt alimw1ki~ !D n.it\i..i J.:ri:riv th-s
menu: ~ií ,:,,it,ir~h."fncni~lv e penr.;ar.fncW dt pc:,WUS no; lo.i;radouws püf-.U..·l,;:,
r,-1.1:11..1\-\'! ;.u;J.i a cmb.llgt-m d.li mcr,.-u.1,.:rl;ü d.. Sill".1i ;Um..::,1 hiji.i.:11iLUk.-i. n..¼
em e1~ dlti rms rlll~ e urMiro .::e..m1.l ,:bA'"-erlida VU"gÜWI fmcUli.
Art. 16- EstJ Dcç_1c1~ .:ntn c.-n Yi.;oi n2 d..t.i .!.: SUôl p-ub!il:üÇão, r,:,,-0,9.a.iaJ ;u ,fa•.
&ixmd,h1J c.~po.,t.; i" q'Unn.ia da; YChiu..
Art. 6"·0s r,;". lp,.'llli~"\."t.t, aqui ri.:ftr1Uilii nlll ,k•cà<·,rcm·,iiir~ ~k'lmCn.çlc. Up,."\~
j,C)ii~S ~ .:,>t1trisiÕ.
nos ~-ukk"imcntD-i.: u...-h ,jrio;;. q~-U\Jo roe;:, CM,,).
C-..,.11;;m (MS), 27 de. Jbril Jc- 202ú
Arl "F • ~ !).:.."1~ crltr.l .:m 11ig-.,; ~ dili. d: ~..;i p..h1ic::trlo, r:•OJj.ki.. ;.l di~
Aiu(z.il.'.!Sã.:.Jo~
.ilçõei.cm;imlr"ó1fi;:;.
Prcft.itôMunkipal
Cn\1/l'l íM'-), Z7 .k :üttii de 2ft~(,
Coi1irr•.•MS, 2S de Abril de. 2!?20 •
Alni,.io~J,1.;;:.
TERMO DE RATIF!C.~ÇÃO DE DISPcNSA DE LTCIT.~ Ç.',o
i'n:foiil\ )..funidpol
A1'TJRÉ LUTS TONSIC!\ MlTPRT, SECRETARIO MUNTC'WAL DE T<EC"t:TDtCIU:'fO N. 211:~20
TA E GF.ST.~0 - ESTA!JO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de'""'
•·ou~ wbn-, r.:grus tk fuu.tii~·l..1, _pda Admini~rntçà;;. muni.:ipal, n:i pi-,;,ci;~o,
atribui1rQ,;s kgilis_ ;;-0m base no p.ui.:~c, enn&OO p~la. Pr• .~wuJoriA JurlJj,:,a
~ .:-~1mbu1ç l ~~li .:citOn11'o·1tu.\.:.;i,vW,-1S,, Ul!rnmc o pc.rfo& d.: pjoÚ,:nUJ. mimJial
Munidy,1,l,. e "Ml 1t.';'TfMJS do i«dliO IV <lo art. Z4 da Lei Fi:d...."r11 N"II !.66'5/93 •.
d~lar;ido V'ln O'l,.'11nimçiiv MW"Ítliu1 d:. Snildc {OMS), e Q .i.:tra pn. 1 iJCíll:hn:"
RATIFICA:Ai:ú11U1ilil.çl..:> dír.,,:.ta. fru;Ji.a.111' Pi,pau.a de lirilli;à.J, pam n pa.i.4a
O PREH:,l'IO ~l~!CIPI\L DE COXIM. ESTA.DO DE).UJ"OGROSSú DO SL'"L,
il'lt•Í_\i,:1iu dç m.hc.;ir.l {!.wá.vct,) úl1l\ te.:.ido\ie durJo 100% ~gt~ dcclina1.k)S
no uso ik ,uus atrihvi,;ii,:,i ItJ!\l!>, e!pe1;ialmcnk o Jiif"ÜtO n-a nn. JS, 1 e II, no ll1,
ao ,nfn-ntwnc:ritu da. cmc:1·gência de. M1Úde pisbllça de irupt•rtiinda ili~nwcional_,
17. e na lrt. 78, Vll. da. U'i C'xgãni.:ii &l .\fonk.ípio de C,:n,irr•• MS:
dc.:Óm:nlc do ~mnn,1 virus,"'com fu~ no art. 4• da Lei F1:Jc.r,d n• 13.979, de
(:úNSl.l)ERr,1'fD0;; dJ.\poun D.'.! :1.-t. 30, I ~ fl. da Coruiituiçió F.:J~-rat (CF/8~);
06 de fe\•ç.ccir~ de 1010, 1;:imformc a !icg.\llt':
CúNSIJ)f.R.A'Nf>O (, Jil.p,(H IÜ (k\ ;irt. 23, n. da c •• ni;tí1ui~ Fed,c;~ (CFiiãj;
DISPENSA DE UCTTAÇÃO 1-r""f' 197/20.2{1.
Cú~SU>fRANf>O :a J,;,.Jllt1tÇio-pllb!.i..:iil"Jc ,.;11.1~~i,:, ik pa1W..:,ni4·cm ;;;Li~.w tt\!V\l
PROCESSO ADMINI.STRATIVO N'"~9.'2021!.
;: •. ,mu.1 .•• irus r-:IAÜfpnlT,;i;;.\i:.M~,u.ii.úJ.: 5.iúJc-0~1S ~ Jl J.: 1u1K1o.•<lc 2020, .1._~m
CO~TRATADA: Sl:PJillOR CONFECÇÕES LIDA-ME
;:u-1110 ~ Ocçlar,,,.;i.,:, de Emc1i;,âiei11 . .m S4ú1.k Pübii..:1 d;: lml",Jmloda Ir1t1..f1" l.1Ciorul1
VALOR RS 21.•iw.OO (VllII"E E UM J;.fil REALS)
da Ori;~niuçlo M<Ju.li.al de S1údc. cm JO de j.u?Çlro ,k 1úl0, ;:b. nw:.im1 (JMS, a
ANDRÉ Lll!S TONSICA MllflRI
IH~l=.,_J;:, d.: i3m •.•,gbid:i cm S:,uiJ.:. Púi,Jir:i ~ fo,p,,11lindu Na.;;..,11111:.;.. ESi'l!'\,
SECRITTARTO MUNICIPAL DE REChlTA E GESTÃO
-.cicoli.&l pela l"vm10u n. tU;GM/MS, .:rn -4 d.:: rc~,uiw d:: 202V;
DEl'RliTO N. 215!2.02{1

"'D~p;k wfm ;i obrig11tori1.."\.l..adc -de use d4° n.ii.c
de p<~\·5.) Õ..mú.dc ~ l~S OI
órgãvs ~ C1.1tiwdu: dJ.AJrninirtraflü muni,.-.ir-41, e outras pto~·idênd.115'"
O Pk.EfillTO -P..-fi..íN!CiPAL DE COXIM, EST
DE~to\TO GROSSO DO SUL,
m:, sso éc suas atribui~ô..'i kgiui;--cspcú.ilnienlc,;; · pcstc eo art.. 1S, I e ILno an.
17, t no an. 78, Vll, d.J Lei Org!nk..:i da "1'.1-1nidpt de Co:\itú-MS:"'
CO~SlOERANDO õ dü.poltü no art. 30. ! e U, d: :;;,r.,.1.Li11.1i.;Z,o fcdçf;ll (CF~?i'r.
CONSlDERANl>O o di..,.p(lst41 nü ert, 23, Il, de 6.: "ituiç.i,l Federal (CF/S8);
CO~S1DERA!-llJO 11. ,kd.u.1i;J...• põbl~ de situa
de p.lndcmic cm rei~ ec IK '"~
tvfoniviMp,:13 ()rglllliu,loMundialdç SAüJc-0, S4.n_ 1l &:tnM',o~ ~ü20. a»im
ccec a Da:b.'1l\JO ~ Emef\~~la: cm Saâ.dc PU a de- Jm~rtlM.í.il lntc11\U'.ionid
..U Orp.ninr.,ç.io :\-hinJi.d. de S,t(.J.!. ~ 30 J.: j
rode. 2flW. da m ••~ma OMS; a
Dcdãnlç.k, de Emi;r;;.~-ncia cm Saúde Pübiia & mpt>Ctlncia NAciou,il - f.:SPIN,
vci..·ul;lJa pcb Por<..iri• n. l Sb_,GM:'M S. ~ 4 d.: f\ c~iN ~ .2ft2Ct;
('ú ~Sll)f!H.,\..í" OOo{ll'..: .•. Istcua Lciu. J:L~i~,ik: dcfi:",éri;W.,df:20W.qiKillipô..:
sobre as flltdi<ln;. p.1t.i i:nticntllmcnk> da nm::q:ln;:-;°' de .i.1l<k: ;,{IDiio.1 de i.mpu:tln\;'1
inlm~i-mW dt.;-:>rrctitt do n<.'.!1tfo ,;,;Dfon,o.-irn~:
Ct)NSIDER.~7'"' DOqueo~dllrlli.;1,""püminfcÇ1, p-el,,lao10CQ(l)na.,.lfld-..:1. ,~iJI9
compreeode pe:u.1Ul.{ i~,, gcM.Wte;. ~ pm..~ .u ct11. tkl('fllr 4J .:r,í'mi-QU", imu1MJH1pct3seca. ~pin,IÚfiõl:i e 0tttru i;onK.1ffú<l.iili:s prco.U f\lC,; que pecam ct'fflfu7.:t I um
"&111~uni.:n1..:J do ~t.kio ,&:cr.J. Je s.,ti.Je·j, p.1.,.tiii.lo nt.it;t,:,; ~
CON:S,lOfJl<\M>O que a saôdr é Ji~iW de f
li e .kHr OO'bt. g.ir,u11i~
mtJi.1nt\:P9ll:i~·;u~i.i.ilic- c:.ton,imk,q.; que \iscm ~J~OOris.:-\ldc:.dvei'.çaede
ouuos ag,."11vi.\S e .i.õ iKCUU universal ç ipwlit.ínu • - -aÇ~:'i e un-~ I!in !iUil pn.-mo.;~-:\ fllvtc,;ã..• e- rq: up<rJ,-:lo.). mi forma do i,.'1íg,1 lP~JJ C.wti1uiçâ.> FcJciut ((Fiji}i
CO~!iiOl:RA.,..-00 a r.c~ô,/.iW,uJt: d.e o.lritü
.K. ,.-m! prrc~ püt.i r;:,r.1c:;;çãa
da .f ui.çminmlw da
-iJ 19:
Rc-SOLVE:
Art.r~E~Ik.:rc~•Uh.:irltfl.tol,25.)de~.u~ 11fl:'t"{l.,is;1údepel.>i~e.vi~
publi.:v; i! ein.prcgad,1; J'llblk~,~ mulli.c.ip~ .a
ikw data,.. abrui:.;çr,,k-f:;Jôrtl..1!
o?; ~ntiJ;iJe:; ;J.;iAdmini~n,;lo tnuni~~µI.
Art.1-· - T .xJ..,i os KrYi.Jon::. r(ibfü:o-; , t.mrico~ 1 _ µúb1icru .;1wiiúpai:i li.e.em cbrí~J°'" a uti!l7.:l.r nll \CIIJ'iw Jc rrotcçio 1 s,.~lcoo l1;ip1;dio1J período ik ~b:Jl!lo. :.cb
pena de caracterizar fA-lta greve a rcçu~ inju...tif\cl&..
Patignlfo- Único. Coru~,.un~ M.nid-oI.;-spúk>fü~,- OI ;.gcn-td c,t.1.tll.Íi,Íui. possuam
n.i.içlojur',dieii ;:,.tarut.mll coru .aAdmini'l.tra~ e C"1-i1.,idcfi\.ll1-J.:: .:mp1.;pdvi pú..hli.
M'1i .J.i Afu11,;;;: ~1nuai,; que ~u.ifli r~Ta,; ~, jw-Mieb ,:-~kti.lU ;;>D, aAJrni11~ruç.lo.
Art. 3• -_O di;;p.:,,10 n.; a.1 ig\, antecedente .lf'lk a-seaos ,,m;.rlll4®.i;: a t.ldui iq_udc-1
Q!C descrr-clvam q,.J~.~; tr,hall;o j'"'1o, Adnú,i.<.-,;lo. S<.i,q..,, for imo<!~id,&
0
:,im~dc;;.id:&\"rilu1J.i~11id4ik ~ uium"°p.;mcnw
· dc...!~ri:'1l!S,CNm1ni~à(krÇ1K:iaJcRc,,.~Hu11i.in~,Ji.1iPu:feituraM1.nkipal
de Co,iim-MS ""'c111mús rt,:ut.u inj111üfi,;aJ.u, µni. ~ p!Qi.iJ.';núu cahivcia.
~
Art. 5" •. Este ~rcw ~ti.ta :m \'~orna data de SUo1 JnJbliaç:10. ra:vvpil.u as dir
pv.,,içiki; cm ccetrãrio,
-·
1
C~im{MS),27d.i.2b.ildt~H(I
•
AM,fo~-.JO&é
Pnrici~..J!--lunii;ip,il

c,_. .

.r
j·1

w

REPUBLTCAÇ~O POR TNCORRcÇÃO
ÇJJAMADA PÚBLTCA N" OO!'t?OlO,
INEXIG!B[UOADE N' ['95!20120.
PROCESSO AD~UNISTR...\TIVO 1811.W.!.Q
ONDE SELÊ: R!!ADEZ DE DEZ!NBR0,268 ~ce.To
l.t SE: Rl'A SA.'<'roM"TÓNIO, N"' 3%-A, VILA S!,NJ'A.'1A, COXIM·MS,.
O FUNDO MUNIClPAL DE SAtrlE DE COXIM, ESTADO DB MATO GROSSO
DO Slfl., ATRAVÉS DA SUA COORDENADORIADB LTCTTAÇÕF.S. POR ~10
DO Dl~RIOOflC!Al.DO MUNICÍPIO, TORNAPÚBUCO, A REALIZAÇ".~0 DA
LICITAÇÃO ABAIXO:
OBJETO: CREDl!NCTA\fENTO SE~.( EXClUSfVIDADE DB PESSOA (S)
JURÍDICA (S) PRESTADORA (S) DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁRFA DE
CA'RDIOLOOIA.,COM'DISP0~1Rrt.tzAÇÃ00EUMPROFl5SIONAL~DICO
CAR!!lOlOOlS TA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E
EXA.\!ES M\Th"SAIS.
CRA)..1ADAPÚB1JC A N" 00.Y!ü.W.
fh,1 :i).lGlBfUD..-.\DE N9 Oci3i'.?Ut20.
PROCESS-Q ADlM1N!b·-n .ATIVO 1U/2t>20
ADEiUURA DA SESS.l.O: AS VYHO,) DO DIA 03/ü~J]OlO, tHUR..\RIO MS).
ENDeKEÇOD.\.\BF.RltUlAOASliSS.\0:COúRt>ENAOORLAOF.UCl"f,\ÇÕES.
SITAÀ. R.w $.m!,,)A1t1Jnio, n• 39S..A. Vila S.inW\a, C,ydm-MS •.
o EUITAL E seus ANEXOS, ENCONTR,\M-SE DlSPON(VEJS AOS
Th,Tl,RESs,nos GUTUITAMENTE NO SlTE WWW.COXIM MS.00\'.BR.,
COXTM-MS. 13 OE ARRIT, DE 20211.

COORDENIIDORIADE LTCITAÇ<)ES
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CÂMARA DE RIO VERDE
ur.:u:úEtMA.'i<"1f1J.i>,..,.1t;(o:.-l"L·
c.\1t11Al. w-.-..,,nr..-µc~ ;-w t:lié.JM:lii1MJN'iil.
:.~ •••• -~1e1~1(.l:ii.~ri:; •• ._.-.:~l.--ut.
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RATIHCAÇÃ,0
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.C-ooiid,iia,><I) t.xJ.l?rv.>11 no< P\~ ~"'°Ã•<i>1t/<ild,,""'°.

oo ,. "'"""'·d. ,,..._><m .lw!ilk.l. !JfGIOOpd,a RATIACAl;_Ã().if;I "'1"~ ·
àc,acom'O!ôPEtlSADê ucirAç'ÃO,ila t,mpr=i.\ G(WJi,Ai:E!llJOOAÜDA
- !,E, . ...,.:.,,., Cl.'l'J •' :u.,ll.Jil<)i\)l."11-.;! ·i,,ra fu<r2<ac:..,,;,;o Ç!l!lll~·
:i»r..at.ra Nl~ .de tifj:stl, 1-~ . ~~ Pi-* ·(4(tv • n~ef- de JU
1!:?00,00 ir>&Ji:1.r;b!. au•-..i"'íi dtr tn;lr;r'.u._ -tem • ~~ dai Ce,tidC'Ú6

°"""4

Ft,.Je,;;e,, Esl>d,w!. ~ CNOT •"""' â ,;,,~
daN.:xa~Oq~f~c.;ll'tl'arr~r.aatl.24.3"dtoA.~d3.l.r;lrf.6.!l66lU
~'"' <lo

A Nclu.F~t

p:;:i .,1

a

$Gii-~ . ·Qe',S _i:;u

di."\'da.i~r.t
'l
.i illQstada

;-6 1::11ak.< wr.pi!Ulffi6 .:ia Cimitíi Uoo~'14 ~ YvtdO do.l.W; Grcv,o,'MS.. •.

a-••:amil".t.e--~ -à c.:...-».r.o: 00:·w~:pa..1 to•uao da ·aro«n de
e,~ tloSém\<>

~
t"

0

,m ~
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RIO VERDE
mcRETQl{". 23591 DB27 DB ABR.JLDB lW:aO,_

·Di.~ ~,bnr'aJo u,nl.íl«i 'p<.<ta ,,!frh.:ttsmL11tfJ dú

:r,~a,u:ra

~IJlc)!!J('utia de .;aú!k: y.í.l:Ji(u de
~:h:mt~,ilú! Jcn1rf\.-n!i: ,Ju Nà-a, Coo,11,Jti(('.l&• ())Vll).
1!1, ~ ,lá Oú!l'a$ pre,idíinda..a!
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Passatempo ::
ÁRIES • DE 21/3 A 20/4
Nem sempre é possível trabalhar com algo que
te coloca em destaque, mas o important.e é fazer
boas conexões e OI! aplausos virão. A familia pode
dar suporte,.
TOURO• DE 21/4A20/5
Momento favorável para empreender com
grandes chances de sucesso. Aproveite e revise seu plano de ação para deixá-lo perfeito.
Amigos vão dar suporte emocional
-

Na grande final do 'BRB
20', Tiago foi muito elogiado
nas redes sociais pela forma humana que conduziu o
último episódio dessa temporada, que tinha um certo
' "peso" pelo formato díferente,jã que não pôde ter shows
ao vivo, plateia, familiares e
muito mais.
Apõs anunciar Thelma
Regina como a vencedora
do reality, o apresentador se
emocionou na hora de encerrar o programa, que leve
dificuldades para ser levado
ao ar por ronla da pandemia
do novo -Coronavírus,
-- ..
.

GÍ™EOS • DE 21/5 A 20/6
Pegue leve no trabalho.para evitar o estresse. Poderá ter uma ideia Iluminada que deverá
valorizar sua atuação proâsslonal, Na paquera,
é provável que conheça alguém.
CÂNCER • DE 2U6 A 21/7
Voeê estará sensível e, como uma antena parabólica, saberá captar as energias do ambiente. No seu emprego, terá intuição para agir em
situações complicadas.

YIJ!Y

LEÃO • DE 22/7 A 22/8
Por mals que queira ficar sossegadtiW no trabalho, hoje o dia será bem agitado. Talvez precise lidar
com clientes descontentes. llflllltenha a calma Vá
com cuidado na paquera..

-- --,
I íii'l1 1 1 1 1

VIRGEM • DE 23/8 A 22/9
Profissões ligadas a informática, marketing,
administração, bem-estar e beleza estão favoreeldas, Na saúde, reorganize sua vida pessoal
de forma que consiga um espacinho.
LIBRA • DE 23/9 A 22/10
A Lua favorece a inluição;o que leva você a
exercitar sua sensibilídade e aprimorar seus métodos de trabalho. Na paquera, quem irá despertar seu interesse será alguém inteligente.
• ESCORPIÃO • DE 23/10 A 21/11
Dia agitado no trabalho, com imprevistos surgindo e a necessidade de pensar emmedldas criaf:ivas
e rápidas. Talvezpnri!eajustarsuas opiniõe;; àfo!'ma de pensar dos outros.

SAGITÁRIO • DE 22/11 A 21/12
Ainda há tempo para lidar com os 'incêndios' no seu serviço antes de a semana
terminar. A Lua pode trazer problemas que
você tem evitado lidar.

CAPRICÓRNIO • DE 22/12 A 20/1
, Aperfeiçoe seu trabalho para obter mais lucro.
Quem trabalha em cargo de chefia deve ser favorecido (a) pelos astros. Nas finanças, Marte impulsiona seu desejo de ganhar dinheiro.
AQUÁRlÓ • DE 21/1 A 19/2
C.omo a rotina proílssions! pode estar pesando,
a dica é buscar algo diferente para fazei: Momentos de silêncio ajudarão também. Na paquera, poderá se apaixonar por alguém que o(a) valorize.
PEIXES • DE 20/2 A 20/3
No trabalho, os astros re.'elam oportunidades para
quem tnibalha com seriedade e atenção à nattn=.
Na ma pessoal, aproveite o dia para deixar a casa
mais bonita,~ em um w.rdadeh1> lar
comhannonia.

'26Uru?il) 1/J!)OJ-mtb"! - !OJOO/S 'OjS0,7

Resumo das Novelas ::
MAIBAÇÃO
VIVAADIFERENÇA

GLOB018H
• GLOB017H
Keyla se recusa a_ contar Anna diz a Leopoldlna que conpara Roney'e Tato sobre tarâ a verdade para Thomas e
a pcr,!Cb'Uição que sofreu. JQaquint Thomas manda Nívea
Ucaselnwmod,rnoverF\>- lrnpedlr Anna de sair sozinha.
Jipe com Clara. Dõris elogia Wolrgang compra um Ululo de
Ell•n por seu trabalho na nobreza para Diara. Elvira desblblloteca, R-Oney e Talo es- cobre que Anna e,tá grávida.
tranham o comportamento Chalaça conta sobre Domitila
de Keyla. Ellen OO!<l<!nha a para Dom Pedro. EMra conta
ajuda de Jota para gravar para Joaquim sobre a gmiooi
uma música em um com- de Anna. Joaquim questiona
put..dor antigo. Ke)ia não Anna sobre a paternidade da
consegue se entender com criança que Anna espera Anna ,
Tolo. Marta aceita posar;/ menteedlzaJoaqnimqueofllho
para a campanha de IAtls. · ; que espera é de Thomas.
•

e

lijuh,,.,.1- •c.mi.1!$

FINAEfilAMPA
(EDIÇÃO ESPECIAL)

TOTALMENTE

DEMAIS (EDIÇÃO
ESPECIAL) GLOB020H
Anna dlt; a U'Op(l!<llna ~ cmlan\
anerdadepora'ThomaseJooquim.
'!fomas manda Nil<m impedir
Anna de sair ,ozinha. 1\1.ll!gang
compra IDD titulo de noorêza para
Diara. EMra descobre que Anna
eslá gn\\ida. Chal.-,ça roma sobre
Domilil!l para Dom l.'l!dro. EMm
ron!.a para Joaquim S-OIJre a grm,i!E de Anna. Jooquim que,&naº
AnnaA<>hreapaternidadedacrlan-'
çaqueAnnaespera.Annamente'e_
diz a Joaquim que o Blho que ~
raédeThomas.Annarontap.li
T1ioma., que e,,i.i grá,,ida.
~'

GLOB021B
Palrfcla dlz a Tereza Cristina 'que .~mirá de casa, e Renê
apoia a filha. Severino cobra a

conta do restaurante de íris,
e ela ligo pura Terezn Cristína,: que a manda se entender

um restaurante.

Ganhadora: do BBB 20, Thelma agradece - ,
profissionais de saúde por combate do
coronavírus
;
A ganhadora do BBB 20 deste ano foi a médica a:1.estesiológi.sta Thelma Regina

Na última segunda-feira (27), o reaUty
show Big Brother Brasil· <BBB) chegou ao
fim e revelou a vencedora da edição deste
ano do programa. A
ganhadora do BBB

, 20 foi a médica anestesiolegista Tbelma Regina.
Após a salda da casa, ela
publicou um vídeo em sua
conta do, 'l\vltter agradecendo a torcida e parabenlzando os profissionais
de saúde que estão na Juta
contra o eoronavírus.
'Quero deixar minha
solidariedade por, conta
do eoronavírus a todos os
meus colegas profissionais de saúde que estão
na linha de frente. A gente
tinha uma noção, mas não
sabia que tinha tomado
uma proporção tão gran-'
de. Então, todo meu, respeito ás pessoas que estão
passando por isso", disse a
ganhadora do BBB.

ti

t

produção da Rede Glí,bo
FINAL
A flnaJ do BBB 20 !oi disi para participar do reality.
A ganhadora do BBB 20
pulado pela médica TheIL
ma Regina, que era a únil · recebeu 44,1% dos votos,
ca do grupo das pessoas a segunda colocada, Rafa
Kalimann, recebeu 34,81%
inscritas no programa,
as digital ínüuencers Rafâ e a terceira colocada, Manu
Gavassl, com 21,00% da voKalimann e Manu Gavass~' ambas convidadas pel~ tação.

e

o

com Renê. Antenor procura
Patrícia. Amália estranha ocomentátio que Rafael faz sobre _
_ ,.
Juan. Juan cumprimenta Le~ '....:..,..--.
tíeia, que o ignora. Zuleika vê
Rafael furtar o dinheiro que a
loja faturou. Gríselda convida
Celeste para ser sua sócia em

. .....................................................................................................................

Wl!T!f!l!Bllll)MC1!!1J~

tillt,t,llirut,u~J"'

NOVOMUNDO
(EDIÇÃO ESPECIAL)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 252D7604A8D5

-O

"'f"i1}"~-!~'-';

·,

r,.~

Fls.005692

r:f~.;--#.

f:!_s_._
QUARTA-FEIRA 29DEABR~DE2020

N-º~-l~tl--

1 DIÁRIO DO ESTADO

..-

POLÍCIA
DESACATO E RESISTÊNCIA

:PM de

Polícia Militar prende jovem
por desacato e resistência
.em Sonora

A Polícia Militar de Coxim·
prendeu na tarde de segun- ·.
da-feira (J.7) o autor de tentativa de homicídio em menos
de24horas.
A Guarnição da Força Tática' foi acionada via 190 informando uma denúncia anônima sobre a localização do
suspeito de tentativa de homicídio ocorrido no inicio da
tarde .
Imediatamente os militares
foram até o local Informando
na Vila Mariana e conseguiu
prender o autor de 33 anos e
encaminhar para a delegacia
dê polícia civil."'"""''

A Policia Militar de
Sonora na noite· do último sábado (25), prendeu
umjovem de 19 anos por
desacato e resistência a
prisão.
AGuarnlção de Serviço realizava rondas pela
Rua Das Perdizes na
região central, quando
viram alguém arremessando um capacete em
direção a viatura policial. Os militares foram
verificar o ocorrído e
uma mulher disse que
seu filho · estava muito

.u ·

-

.

ASSASSINATO

Jovem com.váriaspassagens pela polícia
é morto atiros em· Sonora
Riquel Tertuliano, de

das linhas dê investigação da Policia Civil de
do morto por volta das Sonora é que ele tenha
23h15min deste domin- sido morto pela facção
go (26), na rua Das Aro- ri-âl, Tertuliano poseiras próximo ao Glnã- s1c., diversas passagens
sio de Esportes Dione pela polícia, ·
Grison Dutra, na região
O corpo do jovem foi·
central de Sonora, eída- encontrado na rua, períde localizada no extre- tos do Núcleo· Regional
mo Norte do Estado.
de Coxim foram acionaDe acordo com ínfor- dos e encaminharam o
mações do site Idest, o corpo do rápaz ao IML
jovem foi morto aparen- · (Instituto Médico Letemente por disparos gal) somente depois de
de arma de fogo. Riquel um exame necroseõplseria integrante dé uma cóé que o corpo será
facção criminosa e uma liberado para a familia.
18 anos, foi encontra-

.u

·

_

.

nervoso e embriagado
querendo saír.de moto e
ela.estava tentando ímpedir..
Os militares ao tentar
conversar com ojovem,
porém ele começou a desacatar; falando: "Bando
de bostas, seus policiais
trouxas" entre · outras
palavras de baixo calão.
Os policiais deram voz
de prisão ao autor que
ainda tentou' resistir a
prisão, encaminhandó
para a delegacia de policia civil adest)

...............................................................................
HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
ATO 1'10RMAT!VO Nº 0091'2020
"DbptlC sobre a nomeaÇ"io dà C.omissão de FisC4ilit.açll> e Rcceblmeato
Dos Leitos De L'TI da Funda.;iio Estatal de Suúde do PanlafUI! -FESP."
MA RCTO MARIO SIQUEIRA, Diretor Geral da Fundaç~o E,.i.tal de S.úclc
do Pantanal.- no UiO de SUJ.S atribuições legai;, resolve:
Ait.1" .• Dts-ignar e nomear a. C'omb•..ão de Fiscaliiai;ão e R~~bim(!oli.)
Dos Leltos De UTJ, que tem por objetlvo Fi:«..ili:iar ac-0,npanh.tr as instala.•
çõcs dos equfpemcntos Na Unidade de Tratamento Iteoslvc, no a.mbito do
HOipiW rotl,'lonal Dr Al\'iari> Fo-n1.0Ur,1 Sil~a .•. FESP. Sendo GOmposta peloii
servldores 'do quadro da Fundação Estatal de S.údc do PAntarial (Ho,piial
Regional) de Co,im • MS, abai.o descritos:
Presidente; Fabiane Mor~ Sânlinha. \.Olpümi -e Mêdicc Intensivlsta ~RT
Membro: Nodialie Felipe Nery lucas-Eolcnncira-CCIH,
Me-m bio: Clevenil Buenv da Sih:a-Dirt-tor Adminisualivo o;
Membro: Riifacla dos Santos Barbo •• -Diffion deAtençlo a S•úd<
.Membro: Camili Mendonça Brave .• MéJfoõ Inf~lologi!ta
Membro: St.!ba.n.ião Paulojoi~ Miranda-Aue.ssc.,ria Jurídica
Membro: MlllW5 Tullo Maum> D.Andrctta-Dirotur Clínico
Mcmbrci: Ana Ullt-lita Gmmiiwi Vargas-Fi.iot""çatta
Membro: Kas,fa Regina de Almeida Sih-a ~ Enfermeira JntetuJVUita .• Kr
Arr, 2' -Esta portaria tnuw cm vigor na dota de 111a publi,-aç1lo, m-ogando
as disposições em roritririó.
Rcglstrc-sc, PnhliquNc e Cumpra·s<:.
Geblnete do Dimor Geral, aos 17 ( Dcrrscte) dias do mês de Abril do
an,;de2020.
MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRHOR Gr.RAL
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PA.WANAL

'PMl

P~ capturajiboia passeando pelo
eentroem.Sâo Gabriel do Oeste
A PMA (Policiá Militar Ambiental) capturou
uma serpente da espécie
Boa constrictor Qibuia)
na manhã de segundafeira (27), passeando
pelo. centro de São Gabriel do Oeste.
Moradores acionaram
a ·PMA ao avistarem o
animal, quando os policiais chegaram, a ser-:
pente eslava em uma
cãlçada na sombra de
um muro;
A jiboia com aproxima-·
.,,·~
;".,.:..•..'-?~,
-

damente dois metros, foi
capturada com uso de
eambãó' e colocada em
uma caixa de contenção.
Como não· apresentava
ferimentos, foi solta em
uma vegetação nas margens do rio Coxim, na
zona rural da cidade.
A jiboia é pacífica e
não·é peçonhenta. Rartneote passa de três
metros de comprimento.
Allmenta-se principalmente de aves, marnííéros pequenos e lagar.

·.~
· );.

Sérviços elé.tr:ic.os

em geral

tos grandes. Engole a
presa pela cabeça. Vive
nas florestas densas da

-~•.'

. J-

~ROGRAMA BOM D1A:J?ANJ>AN1il";
. , COM ÍVÀLDO LOPES ;( -~••. ,..·. ~l
• .

. . - ,S}
-~

América do Sul e passa
a maior 'parte do tempo
nas árvores. "<cu1tm .~~r«>

· 99354356
Ru.iRio Gr.tmle do Sul, li!?

,# B. écntro ~ Ca1ini.lMs-.-:

·~· Advucaci:a

V.

DAifi ÀS 7 DAMÂ~~â-" '" \,,,
Mú$icas, informações:cezenfretentn:iê~tõ ·
VALF FM-102. 9C~XfM:·MS!J '.,,:":":

Rafael Garcia de Lemos

tiylJ,. Criminal ·e Pt~ldenclãda
!.t.- 4J!R

tCfl'.
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prende autor de tentativa
de hom1c1dib em menos de24horas
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•••A esposa de Tiago Lelfert usou as redes sociais para anunciar que está
grávida. Ainda sem filhos, Dalana Garbin e o apresentador serão pais de
uma menina " Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o
pal da menina que está crescendo minha barriga!", disse Dalana no Instagram.
••• Na manhãde ontem, depois da llnal do "BBB" 20, Boninho publicou um
vídeo de agradecimento ao público em suas redes sociais e delxounc ar a possibilidade de a próxima edição do programa acontecer em setembro.
••• O mercado está parado. Mas alguns atores continuam ganhando dinheiro nas redes soclals, seja com publicidade, seja com palestras. Algumas lives também são pagas. Cristiana Oliveira e Thalita Rebouças, por
exemplo, oferecem palestras.

••• O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE) que fixou em R$ 80 mil o valor de indenização
por danos morais a ser paga a uma mulher, doadora de leite, que foi ridicularizada no programa Agora é Tarde, apresentado pelo humorísía Danilo GenUli,
em 2013. Na ocasião, o apresentador Cez referências em termos pejorativos e
tom jocoso ao fato de ela produzir grande quantidade de leite matemo.
Reflexão
•••A piedade

para tudo é proveitosa, tendo
a promessa da
vida presente e
da que há de vir.

ITimo4:8
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**•Parabéns para Ana Cris
Fernandes (Bolos da Llz) que hoje
comemora mais um ano de viclà.
·
, Felicidades!!!
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Câma~a Municipal de Coxim - MS
Câma~a Municipal de Coxim

.~
CNPJ: 03969623000165

: Câmara MunicipaJ. de Coxim

UG

ORDEM DE PAGAMENTO
Orden;'JR,r da D~pes~:no uso de ~.uas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
.,,.
pagamento de despesa conforme descrição abaixo.
Nr. OP / Nr. Item

t

,

64 /22

001.002 - Câmara Munic ai ·de Coxim
UG Pag : 001.002 - Cãm a MuniÊlpal de Coxim
Nto Red. :

00020

Credor
:-'.,,iJ.0 ?.;,;'.-.'.'FC•,csc

01.031.0001-2.002

Classificação Funcional :

"

1. ~- . ---

00562 - JMRS PUBLICIOADE LTOA -

\

C;';;~~~:::B ?/000 -4
1 5
5

,:.!i.:,,.,;;.;.

é"~io..ê•

(';,,./ci 5oi·C~ITZ.

Mt:

CAMPO GRANDE/MS
.AVENIDA RODOLFO JO$E PINHO 615
Nr. Empenho/Liquidação

Empenho
Evento

Tip?

Orçamentário

u ~;~~~;;~;~

Vencimento

Fonte de Recursos

2020 / 37 / 5

00000141 - PUBLICIDADE E

l

Folha

1

Processo

00006

1~111111111111111i~1~1111111111w1111mm11111~~,1wfü11~w1~1~1íl1
011012020000037000005

'j

100000 - Recursos Ordinários
.--

Dotação

Orçamentário

Orçamentário
100000 - Recursos Or~inários

'

.-- Histórico

,

,j

Ordem de Pagamento

-

'

Banco

...,

~ ··
. .

!f::_

Cheque

1
4903 - 1_11111 soootooot

- 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

64023

~
Líquido Por Exterlo
-(dez mil e duzentbs e sessenta e sete reais e vinte centavos)*****

'

GIANI

~
Valor·- ----,
. ,,,'-10.267,20
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Banco· do Brasil

'--=-'"""""""==---=-=-~~=---'1 o q j

I'

~
Debitado
~gência

2-5

Conta corrente

111-X CAwlARb. MUI~ COXIM
Creditado

Banco

!41 !TAU UNIBANCO S.A

Agência (sem DV)

Isas CAMPO GRANDE ZAHRAN

Conta corrente (com
DV)

!4848

CNPJ

7.603.857/0001:45

Nome favorecido

MRS PUBLICIDADE LTOA

Finalidade

REDITO EM CONTA

Número documento

1.903

Valor
Data transferência

u

10.267,20
,' 9/06/2020

"C" - CNPJ diferente

1

Autenticação SISBB

.~517B10D9E194158

Assinada por

t
'.J

JB503291 EDMIR C PEREIRA
JB503292 VLADIMIR S FERREIRA

19/06/2020 15:08:53
19/06/2020 15: 12:52

Transação efetuada com sucesso.
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