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Folha Capital
O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS jornal filiado a

DEZENAS DE LEITOS DE UTI FORAM CRIADOS, UNIDADES HOSPITALARES AMPLIADAS E EM CONSTRUÇÃO E MUTIRÕES DE CIRURGIAS.

Estado é referência em saúde 
na região Norte do Brasil

TOCANTINS 33 ANOS

Com grandes investimentos e boa gestão, o 
Tocantins celebra 33 anos tendo a saúde como 
uma das prioridades do Governo de Mauro 
Carlesse. Após anos sem investimentos, a 
área passa, neste momento, por transforma-
ções para garantir assistência de qualidade 
e o acesso amplo para toda a população 
usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). 
O Estado conta agora com espaços novos e 
bem equipados e se prepara para a entrega 
de dois grandes hospitais - em Gurupi e 
Augustinópolis, além do planejamento e 
da execução dos hospitais de Araguaína, 
materno-infantil de Palmas e maternidade 
estadual de Augustinópolis. - P3

Mutirões de cirurgias implementados acabaram com as filas que faziam pacientes esperarem meses e até anos por uma operação

Josy Carla

“EMPRESA MORHENA OFERTA VAGAS EXCLUSIVAS 
PARA PCDS E REABILITADOS PARA ATUAR NAS 
ÁREAS DA LIMPEZA E ADMINISTRATIVA. NÃO É 
NECESSÁRIO TER EXPERIÊNCIA. ENVIAR CURRÍCULO 
PARA: RH.TO@MORHENA.COM.BR“



FOLHA CAPITAL
Luzirene Azevedo
Diretora Geral

Márcio Rocha - DRT 1010/TO
Editor Geral

Marcos Paulo - DRT 795/TO
Editor de Fotografia 

Derek Galvão
Arte final

Clébio Galvão
Diagramação

Fone: (63) 3225-3780 - WhatsApp: (63) 98456-6520 / 98402-7082
Redação: redacaofolhacapital@gmail.com - Comercial: jornalfolhacapital@gmail.com
Home page: www.folhacapital.com.br

Endereço: Av. Teotônio Segurado, 401 Norte, Conj. 01, Lt. 03,
Plano Diretor Norte, Palmas - Tocantins - CEP.: 77.001-676

04 A 10 DE OUTUBRO DE 2021 PALMAS2

Fundação Cultural lança 
edital de projetos e iniciativas

ATÉ 22 DE OUTUBRO

SERÃO SELECIONADAS 51 INICIATIVAS CULTURAIS QUE RECEBERÃO 
PRÊMIO DE R$ 10 MIL CADA, ORIUNDOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC.

Em continuidade as ações 
de fomento à cultura na 
Capital, a Fundação Cul-
tural de Palmas (FCP) lança 
um novo edital de seleção 
pública para patrocínio de 
projetos de iniciativas artísti-
cas e culturais. O Edital Nº 
010/FCP/2021, para reconhe-
cimento e fomento à arte e à 
cultura em Palmas - Lei Aldir 
Blanc/2021 vai premiar 51 
iniciativas com recursos de 
R$ 10 mil cada, totalizando 
R$ 510 mil investidos na Eco-
nomia Criativa. O período 
de inscrição é de 1º a 22 de 
outubro.

O edital, de caráter excep-
cional, visa o fomento e 
estímulo aos projetos cult-
urais e artísticos, com con-
teúdos diversos, a serem 

executados no Município de 
Palmas e possam ser trans-
mitidos pela internet ou 
disponibilizados por meio de 
redes sociais e outras plata-
formas digitais.

Conforme o regulamento 
poderão ser patrocinadas 
iniciativas inéditas, de pes-
soas físicas ou jurídicas, em 
atividades como: oficinas, 
formação, exposições, mon-
tagem e ou circulação de 
espetáculo, pesquisa, mídias 
digitais, roteiro para audio-
visual, curtas-metragens, 
dentre outras.

“Editais de fomento à 
arte e a cultura além de 
promover o projeto artístico 
selecionado, movimentam 
toda uma cadeia produ-
tiva na área da economia 

criativa, gerando trabalho 
e renda aos artistas, produ-
tores, técnicos, entre outros 
profissionais do mercado 
cultural, sendo um impulso 
na retomada econômica 
pós-pandemia”, ressalta o 
presidente da FCP, Giovanni 
Assis.

INSCRIÇÕES
Para as inscrições deverão 

ser entregues a documenta-
ção exigida, conforme o edital 
disponível aqui, na Fundação 
Cultural de Palmas, local-
izada no Espaço Cultural 
José Gomes Sobrinho, na 
Área verde da quadra 302 
Sul S/N. Serão consideradas 
válidas as propostas entreg-
ues até às 19 horas do dia 22 
de outubro de 2021.

As inscrições devem ser entregues com a documentação exigida pela Fundação Cultural de Palmas, no Espaço Cultural

Tocantins completa 33 anos nesta terça-feira, 5, com programação musical

Divulgação

Divulgação

FESTA

Para comemorar os 33 anos 
de criação do Estado, celebra-
dos nesta terça-feira, 5 de out-
ubro, o Governo do Tocantins 
preparou uma programação 
musical e cultural voltada aos 
tocantinenses. A programação 
contará com lives musicais de 
artistas locais que será trans-
mitida pelas redes sociais do 
Governo, inauguração da 
Galeria dos Governadores e 
reabertura da fonte luminosa. 

A programação musical 
tem início às 17 horas com o 
show do cantor Onassis Costa 
e segue até às 21h30. O cantor 
Lucimar fará o show de encer-
ramento. A transmissão dos 
shows será feita no canal ofi-
cial do Governo do Tocantins 
no Youtube.

Às 17h30 o governador 
Mauro Carlesse inaugura a 
Galeria dos Governadores, 
espaço que vai reunir quad-
ros com fotos de todos os ex-
governadores do Tocantins. 
A galeria ficará localizada no 
hall de entrada do Palácio Ara-
guaia, na ala sul, e será aberta à 
população para visitação.

Com o avanço da vacinação 
no Estado, outra atração que 
os tocantinenses e turistas 
poderão visitar será a Fonte 
Luminosa, localizada no lado 
norte da Praça dos Girassóis. 
Com jatos de água que podem 
chegar até 15 metros de altura, 
a fonte passou por manuten-
ção e recebeu iluminação nova. 
Mesmo para visitação em 
espaços abertos o distancia-
mento social e uso de máscara 
continuam sendo indispen-
sáveis.

FORMATURA
Está programada para 

esta terça-feira também, a 
solenidade de formatura 
dos 220 policiais que par-
ticiparam dos Cursos de 
Habilitação de Oficiais da 
Administração, Músicos e da 
Administração da Saúde da 
Polícia Militar do Estado do 
Tocantins.

A solenidade terá início 
às 19 horas e ocorrerá na Ala 
Norte do Palácio Araguaia, 
seguindo todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19.

Governo tem programação 
especial para aniversário
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Após estudos realizados em 
1959, na França, que descreveram 
pela primeira vez o quadro 
clínico de morte encefálica (ME), 
a Universidade de Harvard 
publicou, em 1968, um dos pri-
meiros trabalhos estabelecendo 
critérios para o seu diagnóstico, 
fazendo aparecer a figura do 
doador falecido. A história dos 
transplantes no mundo é, com 
certeza, uma história de sucesso, 
pelo seu incontestável avanço 
em tão pouco tempo, e sem 
dúvida nenhuma é marcada 
por inúmeras tentativas, con-
quistas, perdas e desilusões. No 
Brasil, os transplantes de órgãos 
iniciaram-se na década de 1960. 
Durante quase 30 anos, de 1968 a 
1997, período chamado “heroico 
e romântico”, a atividade de 
transplante era pouco regula-
mentada (normalmente havia 
regulamentações locoregionais), 
e desenvolvida com bastante 
informalidade no que diz res-
peito a inscrição de receptores, 
ordem de transplante, retirada 
de órgãos e nos critérios de dis-
tribuição dos órgãos captados.

Em 1997, os transplantes 
foram, por fim, regulamentados 
em todo o território nacional, 
por meio da Lei No 9.434/1997 
seu Decreto nº 2.268. Esta Lei, 
porém, sofreu algumas alte-
rações pela Lei no 10.211 em 
2001, introduzindo o Registro 
Nacional de Doadores, estabel-
ecendo a prioridade dos doad-
ores na realização de necropsia 
(Instituto Médico Legal), em 
casos de morte violenta, devol-
vendo à família a decisão pela 
doação (doação consentida) e 
retornando a obrigatoriedade 
de autorização judicial para 
transplantes intervivos não 
aparentados.

Durante essa semana, em que 
estamos, mais exatamente no dia 

27/09, comemora-se o Dia Nacio-
nal da Doação de Órgãos, insti-
tuído pela Lei nº 11.584/2.007, a 
data visa conscientizar a socie-
dade sobre a importância da 
doação e, ao mesmo tempo, 
fazer com que as pessoas con-
versem com seus familiares e 
amigos sobre o assunto. Apesar 
da ampliação da discussão do 
tema nos últimos anos, trata-se 
ainda de um assunto polêmico 
e de difícil entendimento, resul-
tando em um alto índice de 
recusa familiar.

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) 
identificou-se três motivos prin-
cipais para essa alta taxa de 
recusa, que não ocorre só no 
Brasil: incompreensão da morte 
encefálica, falta de preparo da 
equipe para fazer a comunica-
ção sobre a morte e religião. É 
bom que se alerte que a pessoa 
maior de idade, e capaz juridica-
mente, pode doar órgãos a seus 
familiares. No caso de doador 
vivo não aparentado é exigida 
autorização judicial prévia.

A pesquisa científ ica é 
responsável por ampliar cada 
vez mais as possibilidades de 
transplantes e de tipo de mate-
rial a ser utilizado com esse fim, 
no entanto, já existe um perfil 
definido de Órgãos: rins, cora-
ção, pulmão, pâncreas, fígado e 
intestino. Tecidos: córneas, vál-
vulas, ossos, músculos, tendões, 
pele, veias e artérias. Quanto aos 
receptores de transplante após 
efetivada a doação, a Central de 
Transplantes do Estado é comu-
nicada e através do seu registro 
de lista de espera seleciona seus 
receptores mais compatíveis.

Marttha Franco Ramos, 
Conselheira Federal de Farmácia 
e Presidente da Fundação Escola 

de Saúde Pública de Palmas (FESP). 

Doação de órgãos: um 
ato de humanidade

FALANDO
DE SAÚDETocantins é referência em 

saúde na região norte do BR

AOS 33 ANOS

ESTADO É EXEMPLO NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS E EM 
ESPECIALIDADES MÉDICAS COMO AS CIRURGIAS CARDÍACAS EM BEBÊS.

Com grandes investimen-
tos e boa gestão, o Tocantins 
celebra 33 anos tendo a saúde 
como uma das prioridades do 
Governo de Mauro Carlesse. 
Após anos sem investimentos, a 
área passa, neste momento, por 
transformações para garantir 
assistência de qualidade e o 
acesso amplo para toda a popu-
lação usuária do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O Estado conta 
agora com espaços novos e bem 
equipados e se prepara para a 
entrega de dois grandes hospi-
tais - em Gurupi e Augustinópo-
lis, além do planejamento e 
da execução dos hospitais de 
Araguaína, materno-infantil de 
Palmas e maternidade estadual 
de Augustinópolis.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) tem promovido 
ações, investimentos e mudan-
ças que alavancaram o cenário 
estadual. “Atualmente, o Tocan-
tins acolhe sua população dentro 
do Estado, já vivemos cenários 
tristes quando nossos pacientes 
precisavam ir para fora na inten-
ção de buscar atendimento. Isso 
aconteceu com a radioterapia, 
as cirurgias cardíacas e outros 
serviços que não eram ofertados 
aqui. Hoje, vivemos um novo 

momento, o Tocantins passou a 
ser referência para outros esta-
dos, conseguimos, mesmo em 
meio à pandemia da covid-19, 
atender nossa população. Isso é 
planejamento e organização dos 
serviços”, ressaltou o titular da 
SES, Edgar Tollini.

Dentre os destaques mencio-
nados pelo gestor da SES está a 
ampliação da oferta de cirurgias 
cardíacas neonatais e pediátricas 
pelo SUS. Em funcionamento 
desde setembro de 2019, o serviço 
de cirurgias cardíacas pediátricas 
do Tocantins já salvou mais de 
uma centena de crianças que 
necessitavam de procedimentos 
de urgência ou eletivos. 

 LEITOS
O Estado também ampliou 

a oferta de leitos. Na região 
norte,  foram 10 leitos de 
UTI pediátrica, no Hospital 
Municipal Eduardo Medrado 
(HMEM), em Araguaína, com 
valor mensal de R$ 250 mil, 
provenientes do Teto Finan-
ceiro da Gestão Estadual (Teto 
MAC) para o Teto Financeiro da 
Gestão Municipal de Araguaína, 
os quais atendem principal-
mente os pacientes cardíacos. 
O Hospital Regional de Porto 

Nacional (HRPN) e o Hospital 
de Regional de Augustinópolis 
também receberam 10 leitos de 
Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI), inicialmente para 
pacientes com covid-19, que 
serão transformados em leitos 
convencionais, após a redução 
dos casos da doença.

O Governo do Tocantins 
também instalou, em 2020, 
no Hospital Geral de Gurupi 
(HGG), 25 leitos clínicos, que 
foram transformados em leitos 
de UTI e seguem atendendo a 
população da região sul.

ONCOLOGIA
Ainda em Araguaína, deman-

das, que há anos aguardavam 
para serem resolvidas, foram 
sanadas, como a retomada da 
radioterapia paralisada há mais 
de 5 anos. A estrutura atual do 
serviço tem capacidade para 
atender até 80 pacientes por dia.

Além disso, houve a reestrutu-
ração do atendimento oncológico 
no Hospital Geral de Palmas 
(HGP), por meio da Unidade de 
Assistência de Alta complexi-
dade em Oncologia (Unacon), 
assistindo pacientes nas áreas de 
oncologia clínica, onco-hematolo-
gia e cuidados paliativos.

A ampliação de leitos intensivos em diversas unidades hospitalares do estado está entre os avanços dos últimos anos

Esequias Araújo
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Turma do TCE dá parecer por 
rejeição de contas de prefeito

IRREGULARIDADES FINANCEIRAS

SEGUNDO O ÓRGÃO O GESTOR INFORMOU O CANCELAMENTO DE 
QUASE R$ 3 MILHÕES DE RESTOS A PAGAR, O QUE É CONTRA A LEI.

A Segunda Câmara do Tri-
bunal de Contas do Tocan-
tins (TCE/TO) recomendou 
a rejeição das contas anuais 
consolidadas, referentes ao 
exercício financeiro de 2017, 
da prefeitura do município de 
Araguaçu, sob a gestão de Joa-
quim Pereira Nunes. Entre as 
irregularidades encontradas, no 
cancelamento ocorrido no Ativo 
e no Passivo, o gestor informou 
que houve cancelamento total 
de restos a pagar no valor de 
R$2.961.485,03, em descon-
formidade com art. 83 da Lei 
Federal nº 4.320/64.

ORDENADORES
Os conselheiros da Segunda 

Câmara julgaram ainda três 
contas de ordenadores de 
despesas, sendo que uma foi 
julgada irregular e as outras 
duas regulares com ressalvas.

As contas do Fundo Munici-
pal de Educação de Nova 
Rosalândia, referente ao exer-
cício de 2019, sob a responsabi-

lidade de Dulcirene Alves de 
Oliveira – ex gestora e Marcos 
Antonio Oliveira da Cruz – 
responsável pelo controle 
interno, foram julgadas irregu-
lares. Já as contas do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente de 
Sucupira, relativas ao exercício 

financeiro de 2019, foram jul-
gadas regulares com ressalvas.

A mesma decisão aplica-se 
as contas do Fundo Municipal 
de Saúde de Ananás, refer-
ente ao exercício de 2017, sob 
responsabilidade de Luiz Neto 
Fernandes Silva ex-gestor,

Segunda turma é composta por três conselheiros. Procurador acompanhou a sessão

Divulgação

À FACA

O Ministério Público do 
Tocantins (MPTO) requereu a 
prisão preventiva de Adonil-
son Wdekruwe Alves Xerente 
por ter atentado contra a vida 
de dois homens utilizando 
uma faca, nesta quinta-feira, 
30, no município de Tocantí-
nia. Adonilson foi preso em 
flagrante, após perseguir uma 
das vítimas até a delegacia de 
polícia.

O promotor de Justiça João 
Edson de Souza, titular da pro-
motoria de Justiça de Tocantí-
nia, argumentou, no pedido de 
prisão preventiva, que Adon-
ilson é usuário de drogas e de 
álcool, e que já se envolveu em 
confusões na cidade, resul-
tando, inclusive, em lesões 
corporais a uma vítima. “Anal-
isando os autos, observa-se que 
estão evidentes os requisitos 
necessários para a decreta-
ção da prisão preventiva de 
Adonilson Wdekruwe Alves 
Xerente”, afirma o promotor.

O promotor sustentou ainda 
que Adonilson é conhecido na 
cidade por seu envolvimento 
em atos ilícitos, como con-
firmado por policiais, e que 
a prisão preventiva tem a 
finalidade de garantir a ordem 

pública, evitando a prática de 
novos delitos, e resguardar a 
integridade física da comuni-
dade de Tocantínia.

VÍTIMAS
U m a  d a s  v í t i m a s  f o i 

esfaqueada na barriga e nas 
mãos e a outra, no tórax e 
mãos, sofrendo ferimentos 
graves. Ambas as vítimas 
estão internadas no Hospi-
tal Regional de Miracema e 
podem ser submetidos a pro-
cedimento cirúrgico.

CONDENAÇÃO
Em Sessão do Tribunal do 

Júri, realizada nos dias 28, 29 
e 30 de setembro, o  Ministério 
Público do Tocantins obteve 
a condenação de três dos oito 
réus por um homicídio ocor-
rido em Araguaína em 2019. 
Nos três dias de julgamento 
foram ouvidas dezesseis tes-
temunhas, sendo este consi-
derado  um dos mais longos e 
com o maior número de réus 
da história do Estado.

A sustentação oral foi feita 
pelo promotor Breno Simonassi, 
membro do núcleo do Tribunal 
do Júri do Ministério Público do 
Tocantins (MPNujuri).

MPTO quer prisão de índio 
por tentativas de homicídio
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REGIÃO SUL
110 SUL

ALTO PADRÃO, 3 lts, 
980m² 5 suítes, 3 salas, área 
de lazer comp. Rosana Imó-
veis. 8402-1010. C: f 1862.
_____________________

204 SUL
MANSÃO 4 suítes, 4 salas, 
rica em arms, avarandada, 
área de lazer completa, 333 
m² construídos, 4 vagas de 
gar.  Ac. Apto no negócio. R$ 
1,8 mi - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-
9191 / 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3879)

_____________________

207 SUL
207 SUL AL 00 lt 00 ¾ sendo 1 
suíte com guarda roupas embu-
tido, sala 2 ambientes, cozinha 
com armários, área de serviço 
área grande fundos, despensa, 
garagem, quintal, canil, na laje, 
financia, valor 350 mil. (63) 3214-
4040 / 99973-4615 / 98436-
4659. HABITAR IMÓVEIS 
(CJ01012) 

______________________

305 SUL
3/4, (1 suíte), sala copa, co-
zinha, WC social, área de 
serviço, 4 vagas na gar. R$ 
400 mil  (Não ac. financ.)-  
PEDRO IMÓVEIS CJ-422  
(63) 3028-0091 / 9215-9191. 
(Cód.3602)

_____________________

Casa 3/4, 3 salas, 3 vagas de 
garagem. R$ 400.000,00 - PE-
DRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 9215-9191 / 8102-
5006 / 9947-4826 www.pedroi-
moveisto.com.br (Cód.3966)

_____________________

307 SUL
3/4 (1 suíte) com clouset, sala, 
sala de jantar, coz. americana, 
bs., área de serviço, varanda, 
gar. 4 carros. Financia. Wal-
ter Corretor, C F TO-338. (63) 
3215-7718 / 8446-5868.

_____________________

308 SUL
140 m², 3 quartos (Uma suí-
te), banheiro social, varanda, 
escritório, copa/cozinha, sala 
estar, sala de jantar, jardim 
de inverno, três vagas na ga-
ragem, área de serviço. Lote 
de 360m². Financia. Contatos: 
Jeremias Mangaba. Creci 
1872 (63) 8406-3566 | 9223-
2186.

______________________

309 SUL
3/4 (2 suítes c/ closet), WC,  
sala 2 ambientes, escritório, 
copa, cozinha, varanda, chur-
rasqueira, piscina lav. e desp. 
gar. 2 carros, na laje. JÁ IMÓ-

VEIS (63)3216-1366/9973-
7110

______________________

404 SUL
LINDA CASA NOVA, Cód. 
13, com 3 suítes ,com clouset, 
sala, 2 ambiente, copa, coz., 
as., dependência,  varanda 
com churrasqueira, piscina, 
gar p/ 4 carros, porcelanato, 
blindex, saída da suíte para 
área de lazer, com piscina, 
banheiro externo, com 195 m, 
área cosntruida, lt 450. Walter 
Corretor, C F TO-338. (63) 
3215-7718 / 8446-5868.

_____________________

405 SUL
Lote de 420m² Área con-
struída: 250m² 3/4 sendo 
03 suítes, 01 plena C/ 
closet, 02 reversível, WC, 
sala, copa, cozinha, área 
De lazer completa, chur-
rasq. WC, piscina, área 
de serviço, garagem P/ 02 
carros, Toda no porcelana-
to. JA IMÓVEIS (63)3216-
1366/9973-7110.
_____________________

405 SUL, Cód. 11, 3/4 sendo 2 
suítes, uma com clouset, sala, 
sala de tv., copa ,cozinha com 
armários, bs.,área de serviço, 
outra cozinha externa, gara-
gem para 4 carros, piscina 
,banheiro externo, 200 m de 
áreas construída, lote 450 m.” 
financia”. Walter Corretor, C 
F TO-338. (63) 3215-7718 / 
8446-5868.

_____________________

Casa 3 suíte, 1 WC, sala, 
cozinha, área de serviço, 
2 vagas de garagem. R$ 
320.000,00 - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 9215-9191 
/ 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3860)
_____________________

405 SUL, Cód. 25, Vendo 
duas casas novas, com 3 
suítes, sala, sala de jantar, 
copa, coz., bs., as., gara-
gem para dois carros, Lage, 
blindex, porcelanato, aca-
bamento de primeira, não 
são germinadas. Financia. 
Walter Corretor, C F TO-338. 
(63) 3215-7718 / 8446-5868.
_____________________

405 SUL, Cód. 12 com 3/4  
sendo 2 suítes , sala, sala de  
jantar, cozinha grande, casa 
toda no armário, área de ser-
viço, despensa ,dependência, 
área de lazer, piscina grande, 
churrasqueira, área com 
bancadas, pia e arms, gara-
gem para 8 carros, varanda, 
toda jardinada, laje, blindex, 
ótimo acabamento, 200m de 
área construída, lote de 519 
m, cerca elétrica, portão elet. 
doc. ok. Walter Corretor, C 
F TO-338. (63) 3215-7718 / 
8446-5868.

_____________________

407 SUL
Vende –se  casa na 407 sul com 
¾ ,sendo 2  suites  porcelanato 
blindex, armários na cozinha 
nos banheiros e alarme com 
cerca elétrica lote com 300m² 
tratar Edson corretor  creci 
429-TO Telefone 99245-8405 
98404-5210 valor 300.000,00 
mil .
_____________________

Vende –se casa na 407 sul 2/4 
sala copa cozinha porcelana-
tos, blindex, lote com 470 cm 2 
projetos p/ 3 quartos ,falta con-
cluir a garagem e a suíte valor 
300,000,00 tratar com Edson 
corretor creci 429-TO Telefone 
99245-8405 98404-5210

____________________

507 SUL
CASA na ARSO 54, QI-05, lote 
05 alameda 16. Com ¾, sendo 
2 suítes, sala, copa/cozinha, 
WC social, área de serviço, ga-
ragem, piscina, cerca elétrica e 
portão eletrônico. Jannair Imó-
veis. 3225-8258 / 8404-6770

____________________

CASA NOVA LINDA c/ 4/4 
sendo 3 suítes, Cód. 10, uma 
com clouset, sala, sala de jan-
tar, coz., bs., área de serviço, 
garagem para 4 carros, escri-
tório despensa, dependência, 
porcelanato, blindex verde, 
laje, telha de cimento, área de 
lazer com churrasqueira , com 
hidro, aquecedor ,210 metros 
de área construída, lote de 
450 m, frente para o nascen-
te, acabamento de primeira. 
Walter Corretor, C F TO-338. 
(63) 3215-7718 / 8446-5868.

____________________

509 SUL
509 SUL, (ARSO 54), QI-22, 
AL-27, LT 02, 02 unidades 
novas, Lt 225m² Área constru-
ída: 117m². Dep. 3/4 sendo 01 
suíte, WC, sala, copa, cozinha, 
área de serviço, garagem P/ 
03 carros, no porcelanato e 
laje. JÁ IMÓVEIS (63)3216-
1366/9973-7110

____________________

509 SUL al 09 qi 22 lt 08 4/4 
sendo 1 suíte, com cômodos 
espaçosos, ampla sala de 
estar e jantar conjugadas, 4 
quartos. R$ 660 mil. (63) 3214-
4040 / 99973-4615 / 98436-
4659. HABITAR IMÓVEIS 
(CJ01012)

_____________________

605 SUL
3 SUÍTES, Wc social, cozinha, 
lavabo, área de serviço, área 
de lazer completa, garagem p/ 
4 carros. R$ 550mil - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-
0091 / 9215-9191 www.pedroi-
moveisto.com.br (Cód.3494)

____________________

704 SUL
704 SUL (ARSE 71) QI-07 
AL-07 LT-24, Lt 400 m² Área 
construída: 167m², 3/4 sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço, WC, garagem coberta 
p/03 carros, dispensa no fun-
do, toda isolada. JÁ IMÓVEIS 
(63)3216-1366/9973-7110

___________________

704 SUL al 06 lote 30 lote de 
200m² e 135m² de área cons-
truída, casa ¾ sendo 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro, gara-
gem, aérea nos fundos, quin-
tal cimentado, forro de gesso, 
aceita carro, aceita proposta, 
valor 195.000,00. (63) 3214-
4040 / 99973-4615 / 98436-
4659. HABITAR IMÓVEIS 
(CJ01012)

___________________
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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.º 004/2021 

ACE ESCOLA MESTRE PACÍFICO SIQUEIRA CAMPOS

A ACE da Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos por meio da Co-
missão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 16:h00min 
do dia 10 de outubro de 2021, na Sala da Direção na Escola Municipal Mestre 
Pacífico Siqueira Campos, localizado no endereço Quadra 409 Norte, Al 14, 
APM 11, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 
004/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Construção de Re-
servatório Metálico de 30m³ para a referida Unidade de Ensino, de interesse da 
Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos, Processo n.º 2021055090. 
O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro 
dia anterior a data da sessão de Licitação na Ace da Escola Municipal Mestre 
Pacífico Siqueira Campos, no endereço acima citado, no horário de 08h00min 
as 11h00min e das13h30min às 17h00min, em dias úteis. Mais informações 
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, pelo telefone (063) 3225-4473 
e (063)99961-8458 ou pelo e-mail coordenacaofinanceiro2015@gmail.com.

Palmas/TO, 04 de outubro de 2021. 

DAMIÃO CONSTANTINO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo Tavares por meio 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 
16h00min, do dia 19 de outubro de 2021, na sala da coordenação financeira 
na Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo Tavares, localizado no 
endereço QD. 301 Norte, APM 01, Av. LO 08 S/N, Palmas/TO, a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2021, do tipo MENOR PREÇO POR 
ÍTEM, objetivando a aquisição de produtos de Higiene e Limpeza para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de Tempo Integral Padre 
Josimo Tavares, Processo nº 2021047011. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos interessados na Escola Municipal de Tempo Integral Padre 
Josimo Tavares, no endereço acima citado, a partir dessa publicação até o 
terceiro dia anterior à data da sessão, no horário de 08h00min às 17h00min, 
em dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino 
ou pelo telefone (63) 3224-3232/98456-6010 ou josimolicitacao@gmail.com

Palmas/TO, 04 de outubro de 2021.

LIDIANE CRISTALDO SELIS MACIEL 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 008/2021

 
A ACE da Escola Municipal Professora Rosemir Fernandes de Sousa por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
ás 14h00min do dia 20 de outubro de 2021, na Sala da Direção da Escola 
Municipal Professora Rosemir Fernandes de Sousa, localizado na Rua 30, APM 
06, Bairro Jardim Aureny III, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO N° 008/2021, do tipo MENOR PREÇO GOLBAL, objetivando a 
aquisição da Execução de Combate e prevenção a Incêndio e Reservatório 
de Água Metálico para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola 
Municipal Rosemir Fernandes de Sousa, Processo nº 2021061005. O Edital 
poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia ante-
rior a data da sessão de licitação na Escola Municipal Rosemir Fernandes de 
Sousa, a partir dessa publicação Andes da abertura dia, no endereço acima 
citado, no horário de 08 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, em 
dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou 
pelos telefones (063) 3571-2673 /98442-4474, rosemir.financeiro@gmail.com.

Palmas/TO, 04 de outubro de 2021.
 

THONY SÁVIO DE ARAÚJO MENDES 
Presidente da Comissão de Licitação

PUBLICAÇÕES LEGAIS
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AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, 
através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar a licitação, conforme abaixo:
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, NA ESCOLA 
MUNICIPAL “MARIA GUEDES LIMA”, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO 
MUNICÍPIO DE TAGUATINGA-TO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.
Data/Horário de Realização: 22/10/2021 às 09:00hs
Valor R$ Estimado da Obra: 206.798,87
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,  localizada na  Avenida Airosa 
de Souza Godinho, s/n, Setor Industrial – Taguatinga-TO.
Informações Gerais: 
O edital e seus anexos encontram-se a disposição no portal da transparência da 
Prefeitura Municipal de Taguatinga-TO, através do link: https://www.taguatinga.
to.gov.br/licitacoes/-1/-1/-1/all/all/all/1, ou pelo e-mail licitacao@taguatinga.
to.gov.br. Maiores Informações pelo fone (63) 3654-1601.

Prefeitura Municipal de Taguatinga – TO. 04/10/2021.

JOÃO VITOR FERREIRA BISPO
Presidente da Comissão de Licitações

706 SUL
Casa com 220 m², 4/4 sendo 2 
suítes, sala, cozinha área de ser-
viço, WC social, 2 vagas de ga-
ragem. R$ 380.000,00 - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 / 8102-5006 / 9947-
4826 www.pedroimoveisto.com.
br (Cód.3848)

_____________________

804 SUL
CASA com 180 m², 2/4 sendo 1 su-
íte, sala, cozinha, área de serviço, 
WC social, 2 vagas de garagem. R$ 
240.000,00 - PEDRO IMÓVEIS CJ-
422 (63) 3028-0091 / 9215-9191 
/ 8102-5006 / 9947-4826 www.
pedroimoveisto.com.br (Cód.3846)

_____________________

806 SUL
Casa com 2/4 sendo 1 suíte, 2 WCs, 
2 Vagas de garagem.R$ 260 mil - PE-
DRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 / 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br (Cód.3861)

_____________________

904 SUL
AMPLA com varandas de 3/4 com 
suite, copa, cozinha planejada,dorm. c/ 
armário. R$ 400mil- PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-9191 pe-
droimoveisto.com.br (Cód.3578).

_____________________

906 SUL al 21 lt 06  com lote de 375m² 
e medindo 139,20 de área construída, 

sendo ¾ sendo 1 suíte, sala 2 ambien-
tes, cozinha com armários, despensa. 
(63) 3214-4040 / 99973-4615 / 98436-
4659. HABITAR IMÓVEIS (CJ01012)

_____________________

906 SUL
906 SUL AL-10  LT-09, Lt375m². 
Área const. 174m², 3/4 (1 suíte c/ 
banheira e instalação p/ hidro), 
WC, sala c/ 02 ambientes, dis-
pensa, área de serviço, WC no 
quintal, varanda, canil c/02 baias, 
parte na laje e gesso, piso no WC 
e o restante em lajota colonial e 
garagem p/02 carros. (63) 3216-
1366/9973-7110

_____________________

1003 SUL
NOVA, 3/4 (1 suíte), WC so-
cial, sala, cozinha, hall de cir-
culação, com 102,85 m² de ác. 
Lote 180 m². Pronta p/ financ. 
R$ 220mil - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-
9191 www.pedroimoveisto.
com.br (Cód.3379).

____________________

1003 SUL  Al 30 lote 06 c 03 
quartos sendo 02 suites wc so-
cial sala copa cozinha despensa 
área de serviço garagem p 02 
carros portão eletrônico  e in-
terfone telha branca. Valor R$ 
280mil CLAYTON IMOVEIS (63) 
3215-1205

__________________

1006 SUL

1006 SUL (Arse 102) – casa c/ 
3/4 (1 ste avarandada). Lt. c/ 450 
m² A. Constr. 220 m²- Laje. R$ 
280 mil. PEDRO IMÓVEIS CJ-
422 (63) 3028-0091 / 9215-9191. 
(Cód.3475)

__________________

CASA de esquina com 4/4 sendo 
2 suítes, 3 WCs, sala,cozinha, 
1 vaga de garagem. - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 / 8102-5006 / 9947-
4826 www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3865)

__________________

1007 SUL
3/4 (1 suíte), Cód.26, sala, copa, 
coz., bs., área de serviço, ga-
ragem para dois carros, área 
de lazer com churrasqueira elé-
trica, piscina, balcão , pia, com 
armários , banheiro externo, área 
139 m, lote 300m, lage, blindex , 
porcelanato , aceito camionete 
Triton ou Hilux.” financia. “ Walter 
Corretor, C F TO-338. (63) 3215-
7718 / 8446-5868.

_____________________

1007 SUL al 00 qi 00 lt 00 2/4, sala, 
cozinha com armários, banheiro com 
box, garagem p/ 4 carros, quarto 
p/ dependência, na laje, janelas 
veneziana, quintal grande, murada, 
área grande nos fundos, área de 
serviço, aceita carro, aceita permuta, 
financia, valor 170.000,00. (63) 3214-
4040 / 99973-4615 / 98436-4659. 
HABITAR IMÓVEIS (CJ01012)

__________________

1106 SUL
03 FRENTES, com piscina, 350 m² 
de área construída.(Residencial ou 
Comercial) - R$ 300.000,00 - PE-
DRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-
0091 / 9215-9191 www.pedroimo-
veisto.com.br (Cód.3426)

_____________________

1204 SUL
CASA 2/4 sendo 1 suíte, 2 
WC, sala, cozinha, área de ser-
viço, 2 vagas de garagem. R$ 
350.000,00 - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-
9191 / 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3867)

_____________________

1304 SUL
Casa 2 suítes, sala, cozinha, clo-
set, área serviço, 2 vagas. R$ 
300.000,00 - PEDRO IMÓVEIS CJ-
422 (63) 3028-0091 / 9215-9191 
/ 8102-5006 / 9947-4826 www.
pedroimoveisto.com.br (Cód.3866)

_____________________

1503 SUL
Casa com 137 m², 2/4, sala, cozinha, 
WC social, 2 vagas de garagem. R$ 
220.000,00 - PEDRO IMÓVEIS CJ-
422 (63) 3028-0091 / 9215-9191 / 
8102-5006 / 9947-4826 www.pedroi-
moveisto.com.br (Cód.3844)

_____________________

Casa 2/4 sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha, área de serviço, garagem p/ 

1 carro. R$ 240.000,00 - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 / 8102-5006 / 9947-
4826 www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3869)

_____________________

BERTAVILLE
BERTAVILLE Rua Zeca Moraes, 
QD 21, lote 14, casa 02. Com 
2/4sendo 1 suíte, sala banheiro 
social, cozinha com balcão,  área 
de serviço e garagem. Jannair Imó-
veis. 3225-8258 / 8404-6770

_____________________

Vende-se casa no bertavile com 
110m ² 03/4 sendo 01 suite por-
celanato, blindex, em frente a 
praia tratar com Edson corretor 
creci 429-TO Telefone 99245-8405 
98404-5210 valor 200,000,00.

_____________________

Casa 2/4 sendo 1 suíte, WC social, 
2 vagas. R$ 240.000,00 - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 / 8102-5006 / 9947-
4826 www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód. 3744)

_____________________

AURENY II
Qd. 34 Rua Perimetral 02, com 
02 quartos, sala 02 ambiente, co-
zinha, WC social, murada. Área 
construida de 89,33m2. Área do 
Terreno 360m2. Bem localizada. 
Próximo a ponto de ônibus e es-
cola. Tratar: 8403-2480.

_____________________

AURENY IV
Casa nova com 62 m²,2/4 snd 
1 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço, garagem. R$ 120.000,00 
- PEDRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 9215-9191 / 8102-
5006 / 9947-4826 www.pedroi-
moveisto.com.br (Cód.3906)

_____________________

TAQUARALTO
MORADA DO SOL, na plan-
ta casa na planta, 70m² área 
construída com 2/4 sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro 
social. R$ 20.000,00 mil reais 
de entrada restante pelo finan-
ciamento minha casa minha 
vida, no valor de 165.000,00 mil 
reais. (63) 3214-4040 / 99973-
4615 / 98436-4659. HABITAR 
IMÓVEIS (CJ01012)

_____________________

R$ 85MIL. aceita carro na ne-
gociação próximo ao palmas sul 
rua ailton sena quadra 27 lote 03 
sol nascente taguaralto contato 
(63) 84599890/92521762 / dono 
da casa(63) corretor cleivon Pe-
reira (63) 9202-9325 / 8499-4473 
9992-8288.

_____________________

REG. NORTE
103 NORTE

Casa 3/4, cozinha, sala de es-
tar, WC Social, garagem. R$ 
750.000,00 - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-
9191 / 8102-5006 / 9947-4826 
www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.38009)

____________________

108 NORTE
4/4, (2 suítes), wc social c/ box, sala 
de estar/jantar, copa, cozinha c/ ar-
mários, 4 gar. C/ 170m² de área de 
serviço. R$ 440mil - PEDRO IMÓ-
VEIS CJ-422 3028-0091 / 9215-
9191 www.pedroimoveisto.com.br 
(Cód.3350)

____________________

3/4 (01 suíte) pde comp., sls: 
estar e jantar, cozinha, lavabo e 
área de serviço, frente p/ o nas-

cente, em condomínio tradicional 
com apenas 14 casas, piscinas 
adulto e infantil, quadra polies-
portiva, churrasqueira, parquinho, 
alameda ampla e arborizada, 
ambiente agradável. R$ 200mil 
- PEDRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 9215-9191 www.pe-
droimoveisto.com.br COD.(3453)

____________________

110 NORTE lote com 33 m2  
com 1 casa dividida e, duas 
Valor R$ 170 mil. CLAYTON 
IMOVEIS 63 3215 1205

____________________

204 NORTE
Casa próxima ao palácio, 240 
m², 4 suítes, 4 vagas, dep. de 
empregada, piscina, churras-
queira, cozinha planejada. R$ 
670.000,00 - PEDRO IMÓ-
VEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 / 8102-5006 / 
9947-4826 www.pedroimo-
veisto.com.br (Cód.3747)

___________________

Casa 2/4, 2 suítes, sala, cozinha, 
área de serviço, portão eletrônico. 
R$ 650.000,00 - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091 / 9215-9191 
/ 8102-5006 / 9947-4826 www.pe-
droimoveisto.com.br (Cód.3800)

___________________

303 NORTE - 2 casas no mesmo 
lote. R$ 2.000,00 renda mensal. 
Bom para investidor. R$ 220mil. 
PEDRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 
3028-0091 / 3215-9191. www.pe-
droimoveis.com.br (Cód.3583)

___________________

404 NORTE
CASA BOA na 404 N com 
3/4 sendo uma suíte, Cód. 
16, sala, coz., bs., área de 
serviço, garagem  para 2 car-
ros, laje, blindex, documento 
ok para financiar, ótima local-
ização ,com 130 m  de área 
construída, lote 300m. Walter 
Corretor, C F TO-338. (63) 
3215-7718 / 8446-5868.

___________________

406 NORTE
Vendo casa na 406 norte 4 quarto 
3 b 2 cozinha toda arborizada 170 
metros, PREÇO R$ 390,000,00. 
(63) 9965-0605

___________________

604 NORTE
3 SUÍTES, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem p/ 3 car-
ros. 162 m² rica em armários - 
Ágio R$ 140mil - PEDRO IMÓ-
VEIS CJ-422 (63) 3028-0091 / 
9215-9191 www.pedroimoveis-
to.com.br (Cód.3579)

___________________

Casa 2/4 sendo 1 suíte, WC, 2 
vagas.R4 250.000,00- PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-
0091 / 9215-9191 / 8102-5006 / 
9947-4826 www.pedroimoveis-
to.com.br (Cód.3746)

___________________

CASA com 260 m², ¾, sala, coz-
inha, área de serv., quintal.- PE-
DRO IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-
0091 / 9215-9191 / 8102-5006 / 
9947-4826 www.pedroimoveisto.
com.br (Cód.3885)

___________________

604 NORTE - Casa c/ 3 suítes, 
sala, coz. Á.S. gar. p/ 3 carros, 
162m2, rica em arms. Ágio. R$ 
140mil. PEDRO IMÓVEIS CJ-422 
(63) 3028-0091 / 3215-9191. www.
pedroimoveis.com.br (Cód.3579)

___________________

604 NORTE AL 16 QI 04 LT 11 
2/4 sendo 1 suíte, sala, cozinha, 3 
banheiros, área de lazer em con-
strução, garagem p/ 3 carros, blin-
dex, na laje, cerca elétrica, portão 
eletrônico, interfone, acabamento 
dos banheiros de qualidade, próx-
imo a ponto de ônibus, vendo ágio 
95.000,00. (63) 3214-4040 / 99973-
4615 / 98436-4659. HABITAR 
IMÓVEIS (CJ01012)

___________________

604 NORTE - Casa  nova de frente 
ao Sesc, com 3/4 (1 suíte), por-
celanato, vidros blindex. PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 3215-9191. www.pedroimoveis.
com.br (Cód.3574)

___________________

3/4, sendo 01 suíte, wc so-
cial, salas: de estar, jantar e 
TV, cozinha, lavabo, área de 
serviço, garagem. AC. finac. 
R$250.000,00 - PEDRO IMÓ-
VEIS CJ-422 (63) 3028-0091 / 
9215-9191 www.pedroimoveis-
to.com.br (Cód.3482)

__________________
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