
O Conselho Nacional de Justiça já agendou mais de 500 audiências para o período de 16 de novembro a 3 de dezembro

Divulgação

PALMAS-TO, 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021 - ANO VIII - Nº 329

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

Palmas inicia Refis 2021 com 
expectativa de R$ 120 milhões

OPORTUNIDADE

OS CONTRIBUINTES TERÃO ATÉ 100% DE DESCONTO EM JUROS E MULTAS E PODERÃO PARCELAR OS DÉBIDOS EM ATÉ 150 VEZES.

Começa nesta terça-feira, 16, e segue 
até o dia 3 de dezembro, o Mutirão de 
Renegociação Fiscal (Refis 2021) da Pre-
feitura de Palmas, que é um programa de 
renegociação de dívidas dos contribuintes, 
pessoa física ou jurídica, realizado através 
do Programa Nacional de Governança das 
Execuções Fiscais do CNJ e visa à recupe-
ração de créditos tributários e não tribu-
tários com a negociação de débitos com 
descontos de até 100% em juros e multas. 
A expectativa é que sejam renegociados R$ 
120 milhões dos R$ 800 milhões em débi-
tos. O Refis da Prefeitura de Palmas 2021 
foi autorizado pela Lei nº 2.619, de 29 de 
setembro deste ano - P3

“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“
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Após mobilização respostas 
ao PPA aumentam em 400%

PLANO PLURIANUAL

MAIS DE 3,3 MIL PALMENSES APRESENTARAM SUGESTÕES PARA A 
PREFEITURA NVESTIR NA CIDADE PELOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS.

A consulta pública do Plano 
Plurianual (PPA) 2022-2025 da 
Prefeitura de Palmas terminou 
nesse domingo, 14, com a par-
ticipação de 3.359 palmenses 
no processo de elaboração 
do planejamento da gestão 
pública para os próximos 
quatro anos. Comparando 
com o processo participativo 
do PPA 2018-2021, realizado 
em 2017, 676 pessoas partici-
param das quatro audiências 
públicas presenciais realiza-
das, o formato digital per-
mitiu quase cinco vezes mais 
participantes, um crescimento 
de aproximadamente 400%. 
Outro avanço identificado 
é que os cidadãos puderam 
opinar sobre todas as áreas da 
gestão e com uma sistematiza-
ção mais precisa, em razão do 
formato digital.

“Adotamos esse modelo em 
razão da pandemia da Covid-
19 e os riscos que aglomerações 
poderiam gerar, e o formato 
digital foi bem aceito. Nos últi-
mos anos já estava sendo difícil 
reunir as pessoas para discutir 
a cidade e por isso decidimos 
levar o debate até suas casas”, 
conta o secretário Municipal 
de Planejamento e Desenvolvi-
mento Humano (Seplad), Eron 
Bringel Coelho. Segundo ele, 
o resultado indica a popular-
ização do uso da ferramenta. 
“O Colab também é um apli-
cativo de contato direto com a 
gestão pública e as pessoas estão 
aderindo para enviarem suas 
demandas diárias de serviços 
públicos.” A Consulta Pública 
teve início no dia 30 de setem-
bro, com encerramento nesse 
domingo, 14 de novembro.

PARTICIPAÇÃO ATIVA
O presidente da Associação 

dos Moradores da Quadra Arne 
54, Carlos Humberto Lustosa 
de Sousa, aprovou o formato, 
porque, para ele, na correria 
do dia a dia era muito difícil 
participar das audiências públi-
cas. Lustosa avalia que, por 
meio digital, os moradores par-
ticiparam mais ativamente do 
PPA, que é um processo muito 
importante para garantir as 
conquistas. “Muitos moradores 
se mobilizaram no grupo de 
WhatsApp da quadra, cobraram 
dos vizinhos e publicaram nas 
redes sociais. Aqui na quadra 
já aprendemos que se queremos 
uma coisa precisamos garantir 
sua inclusão no PPA. Foi assim 
que garantimos os serviços 
públicos como a pavimentação 
asfáltica”, pontuou.

Com o formato digital o número de respostas enviadas pela população de Palmas subiu de 676 em 2017 para 3.359 em 2021

Integrantes da Matutos da Noite comemoram o título de campeão 2021
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QUADRILHA

As quadrilhas juninas se 
reuniram na última noite, 
nesse domingo, 14, do 29º 
Arraiá da Capital para a apu-
ração das notas das apresen-
tações, que consagrou como 
a grande campeã a Matutos 
da Noite. A junina também 
ganhou a competição de ‘Casal 
de Reis’ e ficou em segundo 
lugar na modalidade ‘Casal 
Cangaço’, definido por sorteio, 
porque houve empate com a 
Pizada da Butina na primeira 
posição. No ranking geral das 
quadrilhas juninas, a Arrasta 
Pé da Liberdade foi a vice-
campeã; na terceira posição 
ficou a Pizada da Butina; em 
quarto lugar, Coronéis da 
Sucupira; e em quinto, Pula 
Fogueira. Participaram das 
cinco noites de festa 16 grupos 
de quadrilha, com transmissão 
ao vivo pelo canal da Prefei-
tura de Palmas no Youtube.

“Estamos muito emociona-
dos com esse prêmio. Temos 
beliscado esse troféu há muito 
tempo e agora conseguimos 
esse primeiro lugar, depois 
de passarmos por grandes 
dificuldades. Fico muito agra-
decido a toda a equipe que 
permitiu termos conseguido 
essa vitória”, declarou, emo-

cionado, o presidente da Mat-
utos da Noite, Marcos Soel 
Ferreira Lima. A quadrilha 
nasceu no Jardim Aureny III, 
mas tem integrantes de todas 
as regiões de Palmas; porém, 
os ensaios continuam sendo 
realizados no seu berço de 
origem.

 

O presidente da Fundação 
Cultural de Palmas (FCP), 
Giovanni Assis, avalia que 
a Prefeitura de Palmas se 
supera a cada ano e que esse 
foi o melhor Arraiá de todos 
os tempos, considerando o for-
mato menor e sem aglomera-
ções de pessoas. “Trabalhamos 
com muito carinho para fazer-
mos um grande programa de 
auditório e assim o fizemos. As 
quadrilhas entenderam isso e 
o nível de competitividade foi 
muito alto, figurinos muito 
elaborados, danças complexas. 
E encerramos mais essa edição 
na esperança que, no ano que 
vem, com a pandemia super-
ada, possamos voltar a realizar 
um grande evento no Nilton 
Santos para comemorarmos os 
30 anos do Arraiá da Capital”, 
adiantou.

Matutos da Noite é campeã 
do 29º Arraiá da Capital
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Em novembro se celebra o 
dia de finados, mais precisa-
mente no dia 02, no ano de 
2021 essa data tomou uma 
conotação muito relevante em 
relação a saúde coletiva. No 
site Saúde Planetária há um 
relato em forma de bate-papo 
que traz a dimensão dos pro-
fissionais da linha de frente 
da Covid-19 sobre a perda de 
vítimas pela doença, o material 
intitulado: O luto individual 
que se torna uma experiên-
cia coletiva e global, fornece 
uma tônica do que está sendo 
esse momento para a popu-
lação mundial, nas palavras 
da médica Adrienne Lefevre 
que utilizou a definição do 
dicionário, na qual o luto sig-
nifica “uma reação natural de 
tristeza profunda que surge 
após uma perda”. Ela destacou 
que este sentimento muda de 
acordo com o dia, o momento, 
ou a cultura na qual a pessoa 
enlutada está inserida.

Em relação à pandemia 
segue pontuando que embora 
o luto seja uma experiência 
pessoal, há um aspecto comu-
nitário, que combina o sen-
timento individual com o 
sentimento de outras pessoas 
que também perderam famili-
ares e amigos para a doença. 
Nesse aspecto comunitário 
é que são acionadas as redes 
de apoio para as pessoas, 
dentre elas a rede de saúde 
pública, que nestes momen-
tos vem desempenhando um 
papel importante ao garantir 
atendimento psicológico no 
sentido de promover um con-
forto psicossocial adequado ao 
conjunto da população. Esse 
processo pode ser realmente 
muito doloroso. Pode alterar, 
com grande incisão, a maioria 
das concessões e dos com-
portamentos de uma pessoa. 
Perturba-a forçosamente, des-
viando-a, de modo acentuado, 
de todos os seus padrões nor-

mais de funcionamento, aos 
níveis pessoal, familiar, social 
e profissional. 

O psiquiatra e diretor 
clínico do Hospital de Saúde 
Mental Professor Frota Pinto 
(HSM), unidade da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), 
Helder Gomes, explica que o 
luto é uma resposta emocional 
encontrada quando existe uma 
perda significativa para o indi-
víduo. O tempo de duração 
do luto é particular. Alguns 
podem demorar meses, outros 
anos. As secretarias de saúde 
possuem plantões permanen-
tes para o atendimento das 
pessoas que estão passando 
pelo processo de perda de 
algum ente. A psicóloga Cla-
risse Missiê, que atua nesse 
tipo de serviço, observa que 
muitas pessoas costumam 
procurar o atendimento nos 
primeiros dias do luto. “O 
atendimento é realizado com 
psicoterapia breve focal, ou 
seja, nós focamos na dor mais 
emergente, como o luto, por 
exemplo, acolhendo o paciente 
com intervenções na escuta 
terapêutica.

É certo que esse período de 
imensas perdas, estão sendo 
também, uma fonte de apre-
ndizagem de como lidar com 
situações extremas como a 
que vitimou mais de 600.000 
pessoas no Brasil, por exemplo, 
os processos de adoecimen-
tos coletivos podem ser uma 
espécie de luto pelas perdas 
do momento, que se entendem 
ao conjunto da sociedade. Para 
finalizar este artigo buscamos 
as palavras de uma das perso-
nagens do bate-papo citado: 
“O luto é um pouco mais 
tolerável quando você sabe 
que não está sozinho”, alerta 
(Shastra Bhoora).  

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

de Saúde Pública de Palmas (FESP). 

O luto e a saúde

FALANDO
DE SAÚDERefis 2021 começa nesta terça

OPORTUNIDADE

CONTRIBUINTES DE PALMAS PODERÃO NEGOCIAR DÉBITOS 
TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS COM VANTAGENS COMO DESCONTOS.

Começa nesta terça-feira, 16, 
e segue até o dia 3 de dezembro, 
o Mutirão de Renegociação 
Fiscal (Refis 2021) da Prefeitura 
de Palmas, que é um programa 
de renegociação de dívidas dos 
contribuintes, pessoa física ou 
jurídica, realizado através do 
Programa Nacional de Gover-
nança das Execuções Fiscais do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e visa à recuperação de 
créditos tributários e não tribu-
tários com a negociação de débi-
tos com descontos de até 100% 
em juros e multas. A expectativa 
é que sejam renegociados R$ 120 
milhões dos R$ 800 milhões em 
débitos. O Refis da Prefeitura 
de Palmas 2021 foi autorizado 
pela Lei nº 2.619, de 29 de setem-
bro deste ano, aprovada pela 
Câmara Municipal da Capital 
e é executado pela Secretaria 
Municipal de Finanças (Sefin) 
e Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins (TJ-TO).

Para participar, o contri-
buinte deverá agendar o aten-
dimento presencial pelo site 
https://refis2021.palmas.to.gov.
br/. O atendimento será real-
izado no Centro de Convenções 
Arnaud Rodrigues, localizado 
na Avenida NS-10, em frente ao 
supermercado Atacadão, atrás 

do Parque Cesamar. O agenda-
mento foi aberto no último dia 
10 de novembro.

O Conselho Nacional de 
Justiça já agendou mais de 500 
audiências para o período de 16 
de novembro a 3 de dezembro, 
além de ter expedido 20 mil 
cartas a contribuintes, tanto 
pessoas físicas quanto jurídicas, 
para aderirem ao Refis 2021.

Poderão ser negociados 
durante o Refis 2021 todos os 
débitos fiscais e não fiscais, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, que foram lançados até 
30 de setembro de 2021. Entre 
essas dívidas constam Impostos 
em atrasos: Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI) e Imposto 
Sobre Serviços (ISS); multas 
formais por descumprimento 
de obrigações, como falta de 
emissão da nota fiscal quando 
é obrigatório, multas cobradas 
pela fiscalização de poder de 
polícia, multas por descumpri-
mento da legislação de licitações 
e contratos, multas de obras, 
posturas, uso do solo, meio 
ambiente, vigilância sanitária e 
transportes; financiamento do 
Banco do Povo: parcelas ven-
cidas até o dia 30 de setembro 

de 2021; débitos decorrentes de 
preços públicos, do tipo con-
cessão de quiosques e uso de 
bens públicos, outorga onerosa 
e alienações de bens e indeniza-
ções de qualquer natureza.

O mutirão permite o parcela-
mento de débitos em até 150 vezes 
e os descontos poderão chegar a 
até 100% das multas e juros para 
os tributos, outorga onerosa e 
débitos do Banco do Povo; e a até 
60% do valor total dos débitos 
das multas formais e das multas 
decorrentes do Poder de Polícia.

CINTHIA RIBEIRO
A prefeita Cinthia Ribeiro 

disse que a opção por instituir 
um novo Refis para o município 
levou em consideração o 
momento econômico decorrente 
da crise sanitária provocada pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
“Estamos vivendo um recomeço. 
Então, nada melhor do que 
recomeçar com esta oportuni-
dade de regularizar os débi-
tos fiscais junto a Prefeitura. 
Somos sensíveis e entendemos 
o difícil momento econômico 
que vivemos, por isso, além de 
descontos, o contribuinte poderá 
parcelar sua dívida. Esse pro-
grama, com certeza, vem em boa 
hora”, afirmou a prefeita.

O mutirão permite o parcelamento de débitos em até 150 vezes e os descontos poderão chegar a até 100% das multas e juros
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Wanderlei Barbosa inaugura 
hidrelétrica em Dianópolis

ENERGIA LIMPA

GOVERNADOR ACIONOU O FUNCIONAMENTO DA USINA NESTA SEGUNDA. 
EMPREENDIMENTO TEM R$ 100 MILHÕES EM INVESTIMENTOS PRIVADOS.

Com foco no desenvolvim-
ento econômico e atração de 
novos empreendimentos para 
o Estado, o governador em 
exercício do Estado do Tocan-
tins, Wanderlei Barbosa, deter-
minou aos órgãos ambientais 
dar celeridade na liberação das 
licenças ambientais, necessárias 
para a implantação de novos 
empreendimentos. A determi-
nação foi dada na manhã desta 
segunda-feira, 15, durante o 
evento de inauguração da Cen-
tral Hidrelétrica Manuel Alves 
em Dianópolis. O governador 
entregou nas mãos de José 
Celso Gontijo, sócio da empresa 
responsável pelo empreendi-
mento, a licença autorizando o 
funcionamento da Usina. 

"As questões ambientais são 
leis, e nós vamos cumprir, mas 
não podemos deixar que elas 
atrasem o desenvolvimento do 
nosso Estado. Uma empresa que 
faz um investimento de R$ 100 
milhões no nosso Estado gera 
não somente empregos, mas 
também traz desenvolvimento 
para os nossos municípios e 
nós não podemos barrar o 
desenvolvimento", destacou o 
governador Wanderlei Barbosa. 

O empresário José Celso 
Gontijo agradeceu o empenho 

do Governo em agilizar a lib-
eração. "Nós já temos uma 
tradição de investimento no 
Estado, estávamos prontos para 
funcionar desde novembro de 
2019, dependendo apenas da 
liberação da licença que permi-
tia o funcionamento. O governa-
dor Wanderlei Barbosa fez uma 
visita à usina e em menos de um 
mês após assumir o governo 
do Estado, nós conseguimos a 
nossa licença de operação para 
gerar energia para o Brasil e 
arrecadação de impostos para 
o Governo do Estado. É com 
certeza um governo dinâmico", 
comemorou o empresário.

LICENCIAMENTO
O presidente do Instituto 

Natureza do Tocantins (Natura-
tins), Renato Jaime, destacou 
que o processo de licenciamento 
é regido por leis e o prazo varia 
conforme a atividade. "Os pro-
cessos de licenciamento das 
atividades seguem aspectos 
próprios da legislação, no caso 
de uma obra de grande porte 
como uma central hidrelétrica 
, ele exige estudos de impactos 
ambientais mais aprofundados 
e isso leva cerca de 4 meses a 
um ano, dentro do Naturatins", 
disse. 

O presidente do Naturatins, 
destacou ainda que o órgão já 
dispõe de mecanismos para 
dar celeridade às liberações 
e atender a determinação do 
governo Wanderlei Barbosa. 
"Nós lançamos este ano o Sigam, 
que é um software moderno 
de gerenciamento de licencia-
mento ambiental que permite 
ao empresário enviar os docu-
mentos de maneira online, o que 
já contribui para acelerar o pro-
cesso. Para algumas atividades, 
de menor complexidade, já é 
possível receber a licença auto-
maticamente", frisou Renato 
Jaime. 

CENTRAL HIDRELÉTRICA 
A  Central Hidrelétrica teve 

um investimento estimado de 
R$ 100 milhões por parte do 
grupo Hy Brazil. Para a geração 
de energia, será utilizada a água 
excedente do Rio Manuel Alves, 
ou seja, aproveitará o volume 
de água que naturalmente não 
seria usado no projeto de irri-
gação. 

A capacidade de geração de 
energia do empreendimento 
é de 8 MW em uma área de 
19,50km². Com o início da oper-
ação, 4% do valor da energia irá 
para os cofres do Estado. 

Governador Wanderlei Barbosa entrega licença de funcionamento da Central Hidrelétrica a empresa Hy Brazil

Esequias Araújo/Governo do Tocantins

ÁGUA

A BRK, responsável pelos 
serviços de saneamento em 47 
cidades do Tocantins, continua 
trabalhando e investindo em 
obras de melhorias para o 
sistema de abastecimento de 
Luzimangues, distrito de Porto 
Nacional. Nesta quarta-feira 
(17), as equipes da concession-
ária irão realizar a interligação 
de um novo sistema de capta-
ção a uma adutora de grande 
porte.

Os trabalhos terão início às 
02h da madrugada e devem ser 
concluídos às 08h da manhã do 
mesmo dia. O novo sistema de 
captação foi construído para 
garantir mais segurança para 
o abastecimento da região, ele 
vai beneficiar 30 loteamentos 
abastecidos pela concession-
ária 24 horas por dia. A nova 
captação possui capacidade 
de bombear até 250 mil litros 
por hora. 

“Luzimangues é uma região 
em expansão constante, con-
tinuamos trabalhando em 
melhorias para o sistema de 
abastecimento do distrito para 
garantir que as famílias já 
existentes no local, e os novos 
moradores continuem com 
acesso à água tratada de forma 

ininterrupta” explica o gerente 
de operações da BRK, Dalton 
Bracarense.

Com a conclusão dos tra-
balhos na quarta-feira (17), o 
abastecimento será retomado 
de forma gradual, das regiões 
mais baixas para as mais altas 
do distrito, podendo durar 
até às 22h. É importante que 
os moradores se programem 
para esse período. 

“Recomendamos que os 
moradores economizem e 
adiem atividades que deman-
dam alto consumo, como o uso 
da máquina de lavar roupas e 
a lavagem do carro, por exem-
plo. Durante a intervenção é 
importante que a água da caixa 
d’água seja utilizada para 
atividades essenciais, como 
consumo e atividades simples 
para que não haja transtor-
nos”, conta Bracarense.

A BRK irá informar oficial-
mente os moradores cadastra-
dos na terça-feira (16) via SMS 
e nas redes sociais Facebook e 
Twitter. Caso você não receba 
a mensagem de texto, entre 
em contato para atualizar seu 
cadastro pelo telefone 0800 644 
0195 ou via WhatsApp (11) 
99988-0001.

BRK vai inaugurar em 
adutora em Luzimangues

A BRK irá informar oficialmente os moradores cadastrados na terça-feira, 16 

Divulgação



PÁGINA 05

CLASSIFOLHA
www.folhacapital.com.br / (63) 98456-6520 / jornalfolhacapital@gmail.com

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, 
cozinha, 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)

___________________



PÁGINA 06

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

 
A ACCEI do CMEI Chapeuzinho Vermelho por meio da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que fará realizar às 14 horas do 
dia 01 de dezembro 2021, na Sala da direção no CMEI Chapeuzinho 
Vermelho, localizado no endereço 607 Norte, APM 39/40 Alameda 
13, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 
003/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a adequação 
da Lavanderia, do Depósito e Via de Trânsito Educativa para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse do CMEI Chapeuzinho Vermelho, Pro-
cesso n° 2021067163. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior à sessão de licitação no CMEI 
Chapeuzinho Vermelho, no endereço acima citado, no horário de 08h 
às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis. Mais informações poderão ser 
obtidas na Unidade de Ensino, pelo telefone (63) 3225-3431 ou e-mail: 
cmeichapeuzinhovermelho@semed.palmas.to.gov.br
 

Palmas/TO, 15 de novembro de 2021.
 

MARINA RIBEIRO MORAIS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2021

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Príncipes e Prin-
cesas por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que fará realizar às 14 horas do dia 01 de novembro de 2021, na Sala 
da Direção no CMEI Príncipes e Princesas, localizado no endereço 
Quadra 106 Norte, Alameda 17, Lote 16A, Palmas/TO, a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 003/2021, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR ÍTEM, objetivando a ampliação e reforma do Almoxarifado 
para a referida Unidade de Ensino, de interesse do CMEI Príncipes e 
Princesas, Processo n° 2021063268. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos interessados na CMEI Príncipes e Princesas, a partir 
dessa publicação até o terceiro dia anterior a sessão de licitação no 
CMEI PRÍNCIPES E PRINCESAS, no endereço acima citado, no horário 
de 08 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas, em dias úteis. 
Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo 
telefone (63) 3225-1611/98468-3506. 

Palmas/TO, 12 de novembro de 2021.

MARIA MARYLANE MAIA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

A ACCEI DO CMEI  SEMENTES DO AMANHÃ, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min 
do dia 01 de dezembro de 2021, na sala da Coordenação Financeira do 
CMEI SEMENTES DO AMANHÃ, localizada no endereço Quadra ARNE 
61, Alameda 18, APM 04 – Plano Diretor Norte, Palmas/TO, a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada na execução 
do PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse da ACCEI DO CMEI SEMENTES DO 
AMANHÃ, Processo Nº 2021041166. O Edital poderá ser examinado ou 
retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de 
licitação no CMEI SEMENTES DO AMANHÃ, no endereço acima citado, no 
horário de 08h às 17h, em dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas 
na Unidade de Ensino, pelo E-mail: cmeisementes@yahoo.com.br ou pelos 
telefones: (63) 3224-2711 ou (63) 98430-2442.

Palmas/TO, 12 de novembro de 2021.

JOÃO LUCAS GUEDES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 329 - PALMAS-TO - 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021
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706 SUL
Casa com 220 m², 4/4 sendo 2 su-
ítes, sala, cozinha área de serviço, 
WC social, 2 vagas de garagem. 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 - PEDRO 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, dispensa, área 
de serviço, WC no quintal, varanda, 
canil c/02 baias, parte na laje e ges-
so, piso no WC e o restante em la-
jota colonial e garagem p/02 carros. 
(63) 3216-1366/9973-7110

_____________________

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

____________________

1003 SUL  Al 30 lote 06 c 03 
quartos sendo 02 suites wc 
social sala copa cozinha des-
pensa área de serviço garagem 
p 02 carros portão eletrônico  
e interfone 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 vene-
ziana, quintal grande, murada, área 
grande nos fundos, área de serviço, 
aceita carro, aceita permuta, finan-
cia, 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 servi-
ço, 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.

_____________________

PALMAS-TO - 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 329 - PALMAS-TO - 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Construtora LDN LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280.0004-93, 
com sede à Quadra 103 Norte, AV. JK, Nº 147, sala 07 e 09 , Plaza center, solicita o 
comparecimento do(a) funcionário(a) Bruno Ferreira de Sousa Silva  CTPS nº 5465930, 
Série 00060/ TO, para prestar esclarecimentos sobre sua ausência que ocorre desde 
15/09/2021. Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego, conforme 
artigo 482, alínea “i” da CLT.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar a licitação, conforme abaixo:
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL FÉLIX RODRIGUES NETO, LOCALIZADA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE TAGUATINGA-TO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS 
E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.
Data/Horário de Realização: 30/11/2021 às 09:00hs
Valor R$ Estimado da Obra: 241.118,50
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. 15/11/2021.

JOÃO VITOR FERREIRA BISPO
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021

A ACE da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro por meio da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia  08 de dezembro de 
2021, na sala dos professores da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, localizado 
no endereço QD 210 Sul, Al 05, Lt 10, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS n.º 006/2021, do tipo menor preço global objetivando a  contratação de 
empresa especializada para a entrega de mobiliários  prontos para a referida Unidade 
de Ensino, de interesse da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, Processo n.º 
2021070501. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados na Escola 
Municipal Henrique Talone Pinheiro, no endereço acima citado, no horário de 08h00mn 
às 11h30mn e das 13h30mn às 17h00mn, em dias úteis. Mais informações poderão 
ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063) 98456-6181 ou no e-mail fin.
henriquetalone@gmail.com

Palmas/TO, 15 de novembro de 2021

ANNELISE MAZARELLO S S HERMSDORFF
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



LUZIRENE AZEVEDO

É mais fácil obter o que se deseja com
um sorriso do que à ponta da espada.

William Shakespeare

Fotos: Divulgação

Nasceu às 11h43 desta 
segunda-feira, dia 15 
de novembro Vittorio, 
o filho da Prefeita 
Cinthia Ribeiro com 
o advogado Eduardo 
Mantoan. Parabéns 
para a Prefeita, o espo-
so e o bebê.

A princesa Eduarda 
Santos, comemorou neste 
sábado, 13, seu aniversá-

rio de 7 anos ao lado de 
seus pais, Creoni Santos, 
Virgínia Santos, amigos 

e familiares. 


