
Governador solicitou aos diretores de hospitais que trabalhassem de forma integrada para zerar a fila de cirurgias eletivas
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O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS jornal filiado a

Wanderlei libera R$ 3 milhões 
para realização de cirurgias

SAÚDE

ALÉM DOS RECURSOS, BARROLÂNDIA, CRISTALÂNDIA E MARIANÓPOLIS RECEBERAM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA.

O governador em exercício do Estado do 
Tocantins, Wanderlei Barbosa, autorizou na 
última quarta-feira, 3, repasse na ordem de 
R$ 3 milhões, oriundos do Tesouro Estad-
ual, para a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), que serão utilizados na realização 
de cirurgias eletivas incluindo o paga-
mento de premiação para os profissionais 
responsáveis por cada procedimento. 
Durante o ato de assinatura da autorização, 
o Governador entregou três equipamentos 
de ultrassonografia aos municípios de 
Barrolândia, Cristalândia e Marianópolis, 
adquiridos com recursos de emenda par-
lamentar da bancada federal. - 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“



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

08 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021 PALMAS2

Mais de 30% dos bairros ainda 
não responderam ao PPA

PLANO PLURIANUAL 2022-2025

LEVANTAMENTO VAI ORIENTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA PREFEITURA 
DE PALMAS PELOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS VAI ATÉ O DIA 15/11.

Aberta desde o dia 30 de 
setembro, e prorrogada até o 
dia 14 de novembro, a consulta 
pública do Plano Plurianual de 
Palmas (PPA 2022-2025) está 
próxima de alcançar a partici-
pação de 1% da população total 
do município. Entretanto, dos 
286 setores existentes, inclu-
indo a zona rural, 97 ainda não 
têm nenhuma participação dos 
moradores. Significa que 34% 
dos bairros ou quadras da Capi-
tal não estão representados nas 
sugestões que apontarão o des-
tino dos investimentos públicos 
nos próximos quatro anos.

Conforme levantamento pre-
liminar realizado pela Secretaria 
Municipal do Planejamento 
e Desenvolvimento Humano 
(Seplad), o Jardim Aureny III 
é o campeão de participação 
até o momento, com mais de 

150 formulários respondidos. 
Aureny IV aparece em segundo 
lugar, mas bem atrás, com 51 
participações. Encostado em 
terceiro lugar está o Distrito de 
Taquaruçu, com 49 question-
ários respondidos, e em quarto 
a Zona Rural, com 47 partici-
pações.

A participação feminina na 
consulta pública representa 60% 
dos formulários respondidos, 
enquanto a faixa etária de 20 
a 39 anos soma 46%. Uma boa 
surpresa é a participação de pes-
soas abaixo de 19 anos, quase 
19% dos questionários respon-
didos. A boa performance entre 
os adolescentes e jovens resulta 
do projeto “Colaboradores 
de Palmas para o amanhã”, 
uma parceria da Seplad com o 
Instituto Federal do Tocantins 
(IFTO), pela qual estudantes da 

instituição atuam na divulgação 
da consulta pública e captação 
de participações entre os colegas 
e familiares.

Quase 70% dos participantes, 
até o momento, possuem grau 
superior de instrução, sendo 
que 5% declararam possuir mes-
trado e 1,4%, doutorado. “A par-
ticipação de pessoas com nível 
superior é surpreendente, mas 
é importante dizer que a Pre-
feitura de Palmas busca a con-
tribuição de todos os cidadãos, 
porque é o morador do bairro, da 
quadra, do distrito ou da chácara 
que sabe o que é melhor para sua 
comunidade. A gestão municipal 
quer ouvir o palmense e a hora 
de apresentar suas sugestões é 
agora, na consulta pública do 
PPA”, diz o secretário do Plane-
jamento e Desenvolvimento 
Humano, Eron Bringel.

Dos 286 setores existentes, incluindo a zona rural, 97 ainda não têm nenhuma participação dos moradores

Mais de dois mil metros de tubulações vão ser ligados à rede de microdrenagem

Divulgação

Divulgação

INFRAESTRUTURA

Mais de 170 metros de tubu-
lações que formarão galerias 
de macrodrenagem já foram 
instalados na via que dá acesso 
à Praia dos Buritis, na lateral 
do setor Nova Flamboyant. Ao 
todo, serão executados 2.052 
metros de galerias pluviais 
projetadas para dar destinação 
final a toda água coletada pela 
rede de microdrenagem dos 
setores Jardim Janaína e Lago 
Sul, em Palmas.

A instalação foi precedida 
de levantamentos topográ-
ficos e escavações da gale-
ria. Segundo a Secretaria 
de Infraestrutura e Serviços 
Públicos (Seisp), toda essa 
infraestrutura custará aos 
cofres públicos R$ 3.212.678,13, 
recursos do Programa de 
Ampliação de Infraestrutura 

Urbana de Palmas (Proinfra). 
Desde 2020,  o  Jardim 

Janaína e o Lago Sul rece-
beram, juntos, R$ 4.068.240,15 
em investimento revertido 
em rede de drenagem pluvial 
interna, terraplanagem, pavi-
mentação asfáltica, calçadas e 
sinalização viária. Toda essa 
infraestrutura foi entregue à 
comunidade no início de 2021.

Estas obras haviam sido 
retomadas em 2020, após 
paralisação de dois anos em 
função descumprimento por 
construtora signatária de con-
trato anterior. Sem êxito nas 
negociações para retomada do 
contrato anterior, o Município 
realizou seu cancelamento e 
nova licitação para garantia 
da conclusão da infraestrutura 
que os bairros necessitavam.

Prefeitura instala mais de 
170m de macrodrenagem
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A saúde bucal como indicador 
de desenvolvimento econômico 
e social, é uma leitura que se 
vêm realizando em matéria 
de saúde coletiva. Apesar da 
melhoria das condições de vida 
dos brasileiros, ainda persiste 
um panorama de iniquidades 
em saúde bucal. Pensando que 
define-se saúde como sendo 
resultado dos modos de orga-
nização social da produção, 
como efeito da composição de 
múltiplos fatores, tais como: 
moradia, alimentação, educação, 
trabalho, renda, meio ambiente, 
acesso aos bens e serviços essen-
ciais dentre outros, de acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A Comissão Nacional sobre 
Determinantes Sociais da Saúde 
(2008) afirma que a situação 
socioeconômica, cultural e ambi-
ental de uma população gera 
uma estratificação dos indi-
víduos e grupos populacionais, 
auferindo-lhes assim diferentes 
posições sociais, as quais têm 
relação direta com as condições 
de saúde. Dessa forma, impor-
tantes variações na distribuição 
das doenças em populações 
têm sido atribuídas às formas 
históricas através das quais os 
homens distribuem a riqueza 
em sociedades concretas. Tais 
disparidades se expressam por 
meio de renda, educação e 
classe social, correspondendo, 
nesse caso, à materialização de 
desigualdades.

A saúde bucal apesar de suas 
melhorias nas últimas décadas, 
ainda se constitui em problema 
de saúde pública, neste con-
texto foi Instituída pela Lei nº 
10.465/2.002, o dia 25 de outu-
bro, como o Dia Nacional da 
Saúde Bucal esta data comemo-
rativa tem o objetivo de chamar 
a atenção para a importância 
desse cuidado. De acordo com 
o texto da Biblioteca Virtual da 
Saúde (BVS) sobre o tema: a boca 
desempenha importantes fun-
ções que repercutem na saúde 
do organismo como um todo. 

Além de exercer papel funda-
mental na fala, na mastigação e 
na respiração, a boca é a maior 
cavidade do corpo a ter contato 
direto com o meio ambiente, 
sendo a porta de entrada para 
bactérias e outros microrganis-
mos prejudiciais à saúde.

No Brasil, a Equipe de Saúde 
Bucal foi inserida no PSF (atual 
ESF), por meio da Portaria nº 
267 de 06 de março de 2001. Sua 
inserção se deu com o propósito 
de mudança do modelo de 
saúde da Odontologia, visando 
melhorar as condições de saúde 
bucal da população, reorientar 
suas práticas de atenção, avali-
ando o padrão de qualidade e o 
impacto das ações desenvolvi-
das, e ampliar o acesso coletivo 
às ações de promoção, prevenção 
e recuperação da saúde bucal. Já 
os indicadores de saúde bucal 
foram redefinidos em 2006 pelo 
Ministério da Saúde através do 
Pacto de Indicadores da Atenção 
Básica. Desta forma, instituíram-
se dois indicadores principais, 
quais sejam: a Cobertura de 
Primeira Consulta odontológica 
programática e a Cobertura 
da ação coletiva de escovação 
dental supervisionada; e dois 
indicadores complementares, a 
Média de procedimentos odon-
tológicos básicos individuais e 
a Proporção de procedimentos 
odontológicos especializados 
em relação às ações odontológi-
cas individuais. (PIMENTEL, et 
al, 2014).

Importa que se diga, que, em 
que pese a democratização do 
acesso, resultado da instituição 
de políticas públicas para a 
saúde bucal, ainda se tem um 
abismo muito grande entre o 
atendimento odontológico e 
as populações em condição de 
vulnerabilidade social, o que 
demanda investimento em for-
mação e ampliação do atendi-
mento para essa população 

Marttha Franco Ramos, Con-
selheira Federal de Farmácia e 

Presidente da Fundação Escola de 
Saúde Pública de Palmas (FESP). 

Indicadores
de saúde bucal

FALANDO
DE SAÚDEGovernador libera R$ 3 milhões 

para pagar cirurgias eletivas

SAÚDE

PARTE DOS RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO ESTADUAL 
SERÃO UTILIZADOS PARA PAGAR OS SERVIDORES DA SAÚDE.

O governador em exercício 
do Estado do Tocantins, Wan-
derlei Barbosa, autorizou na 
última quarta-feira, 3, repasse 
na ordem de R$ 3 milhões, 
oriundos do Tesouro Estadual, 
para a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), que serão utiliza-
dos na realização de cirurgias 
eletivas incluindo o pagamento 
de premiação para os profis-
sionais responsáveis por cada 
procedimento. Durante o ato 
de assinatura da autorização, o 
Governador entregou três equi-
pamentos de ultrassonografia 
aos municípios de Barrolân-
dia, Cristalândia e Marianópo-
lis, adquiridos com recursos 
de emenda parlamentar da 
bancada federal. 

“Designei o secretário Afonso 
para que visitasse todos os 
hospitais e conversasse com 
os diretores, na intenção de 
socorrermos as pessoas que 
precisam ser operadas para 
que possam voltar a sua vida 
normal. Queremos essa integ-
ração dos diretores com foco 
na resolução dessa demanda. 
Aquele que estiver com uma 
demanda menor, que possa 

ceder o espaço para que as 
cirurgias de pacientes de outras 
cidades possam ser realizadas. 
E vamos incentivar os profis-
sionais para que mesmo no 
momento que estiverem de 
folga, se tiver condições físi-
cas, possam fazer as cirurgias 
e consigamos esvaziar a fila", 
destacou o Governador. 

Quanto aos equipamentos 
de ultrassonografia, o Governa-
dor fez questão de agradecer à 
bancada federal pelos recursos 
destinados. “Quero agradecer 
aos senadores e aos deputados 
federais que propiciaram esse 
momento de disponibilizar 
esses aparelhos. Durante o 
tempo que passarmos no Gov-
erno, vamos buscar essa par-
ceria para melhorar a vida do 
nosso povo”, enfatizou.

O secretário de Estado da 
Saúde, Afonso Piva de Santana, 
acrescentou que a equipe está 
empenhada em fazer o melhor 
para a população. "Agradeço 
pelo apoio dos prefeitos e dos 
diretores de hospitais que vêm 
nos ajudando. Estamos empen-
hados em fazer a diferença”, 
destacou. 

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Antonio Andrade, 
ressaltou a importância da 
parceria com os poderes para 
os municípios. “Fazer essa 
parceria é muito importante 
neste momento em que estamos 
saindo da pandemia. Essas 
cirurgias chegam em boa hora 
e os aparelhos de ultrassono-
grafia também [chegam], para 
diminuir o sofrimento das pes-
soas que precisam de um exame, 
de uma cirurgia”, destacou. 

CIRURGIAS
A autorização do repasse de 

R$ 3 milhões para as cirurgias 
eletivas possibilitará a real-
ização de 3.098 cirurgias até 
janeiro de 2022 nos hospi-
tais estaduais, sendo 2.186 só 
no último trimestre de 2021. 
Quanto ao pagamento da pre-
miação - PAGH Cirúrgico -, 
serão priorizados 458 tipos de 
procedimentos entre cirurgias 
geral, ginecologia, urologia, 
pediátrica, cabeça e pescoço, 
cardiologia, otorrinolaringolo-
gia, aparelho digestivo, mas-
tologia, bariátrica, neurologia, 
vascular e ortopedia.

Governador assinou o ato autorizando o repasse de R$ 3 milhões do Tesouro Estadual para a realização das eletivas

Esequias Araújo/Governo do Tocantins
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MPTO quer escolas adaptadas 
para portadores de deficiência

RECOMENDAÇÃO

PROMOTOR ALEGA QUE OBJETIVO É EVITAR A DISCRIMINAÇÃO E FOMENTAR 
A IGUALDADE PARA ASSEGURAR O SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO.

O Ministério Público do 
Tocantins (MPTO), por meio 
das Promotorias de Justiça 
especializadas em Educação e 
na proteção da Infância e Juven-
tude expediu, no último dia 29 
de outubro, recomendação ao 
Município de Palmas a fim de 
garantir o acesso de estudantes 
com deficiência e necessidades 
especiais à escola.

O documento, assinado pelo 
promotor de Justiça Argemiro 
dos Santos Neto, foi encamin-
hado à secretária municipal de 
Educação, diretores de escolas  
e outros profissionais da área.

Conforme o promotor de 
Justiça,  a finalidade é evitar a 

omissão de direitos e a discrimi-
nação, de modo a fomentar a 
igualdade de oportunidades e 
assegurar o sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis.

Entre as medidas necessárias, 
o MPTO solicita que até o dia 
12 de novembro seja apresen-
tado plano de ação específico e 
cronograma para retomada ime-
diata e integral das atividades 
da educação inclusiva pelos 
estudantes com deficiência que 
não possuem comorbidade e 
manifestem interesse em retor-
nar às aulas na modalidade 
100% presencial. 

O Município deve observar, 
ainda, o atendimento prioritário 

e individualizado, reposição das 
aulas, busca ativa, oferta das 
aulas por meio do Atendimento 
Educacional Especializado 
(AEE) e propostas pedagógicas 
democráticas.

Já para o ano letivo de 2022, 
a recomendação orienta que os 
gestores apresentem, até o dia 
17 de dezembro, o plano de 
ação para retomada das ativi-
dades escolares presenciais e 
remotas, com ferramentas de 
educação inclusiva, bem como 
o cumprimento dos requisitos 
legais mínimos para a garantia 
da oferta de educação inclusiva 
de qualidade aos alunos da rede 
pública de ensino.

O Município deve observar, ainda, o atendimento prioritário e individualizado reposição das aulas, busca ativa e oferta das aulas

Divulgação

RECURSOS MUNICIPAIS

O Tribunal de Contas do 
Tocantins (TCE/TO), publi-
cou no Boletim Oficial nº 
2883, disponibilizado nesta 
quarta-feira, 3, a Portaria nº 
489/2021, que traz alterações 
na nova tabela de Fontes 
de Recursos. O documento 
muda o Anexo I – Tabela 
de Fontes de Recursos”, da 
Instrução Normativa nº 002, 
de 11 de julho de 2007, a 
partir do exercício de 2022. 
A Corte de contas revogou a 
Portaria anterior nº467/2021.

Os gestores e responsáveis 
pela execução do orçamento 

municipal devem ficar aten-
tos às novas alterações.

O TCE/TO está elaborando 
uma capacitação aos usuários 
do Sistema Integrado de 
Controle e Auditoria Pública 
(Sicap), módulo Contábil, 
que irá abordar sobre o novo 
padrão de Fontes de Recur-
sos (Portaria 489/2021) e 
Receitas Orçamentárias (Por-
taria nº 469/2021).

Todos  os  ges tores  e 
responsáveis serão informa-
dos a respeito da capacitação 
para que possam participar e 
esclarecer dúvidas.

Portaria do TCE atualiza 
nova tabela de fontes
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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, 
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)

___________________
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

ACCEI CANTIGA DE NINAR

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Ninar, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará 
ás 14h00 hrs do dia 24 de novembro 2021, na sala do Financeiro do 
CMEI Cantiga de Ninar, localizado no Jardim Aureny III, Rua 20 APM 05 
LT 13/18, Palmas/TO, a Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO 
nº 003/2021, tipo menor preço, objetivando a reforma elétrica no setor 
administrativo  para a referida Unidade de Ensino de interesse do 
CMEI Cantiga de Ninar, Processo nº 2021059244. O Edital poderá ser 
examinado ou retirado pelos interessados no CMEI Cantiga de ninar no 
endereço acima citado, no horário de 07h30min às 11h30min 13h30min  
às 17h30min, em dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas 
na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63) 984018078 32250484/ 
992252066 ou por e-mail: cantiganinar@yahoo.com.br

Palmas/TO, 08 de Novembro de 2021.

DINAMEIRE CERQUEIRA SERPA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.°005/2021

A ACE da Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 
15h00min do dia 23 de novembro de 2021, na Sala da Supervisão da 
Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho, localizada na Qd 1204 
Sul, Alameda 01, APM 05, Palmas/TO, a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO n° 005/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a Implantação de Subestação Particular 112,5 KVA, para 
atender as necessidades da Unidade Ensino, de interesse da Escola 
Municipal Francisca Brandão Ramalho, Processo n.º 2021058335. 
O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o 
terceiro dia anterior a data da sessão de licitação na Escola Municipal 
Francisca Brandão Ramalho, no endereço acima citado, no horário de 
07:30h00min às 11h30min e de 13:h30min às 17h30min, em dias úteis. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo 
telefone (63) 3214-6373 ou e-mail: financeiro.franciscabr@gmail.com.

Palmas/TO, 03 de novembro de 2021.

ANCELMO PEREIRA DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.°004/2021

A ACE da Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
às 14h00min do dia 23 de novembro de 2021, na Sala da Supervisão 
da Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho, localizada na Qd 
1204 Sul, Alameda 01, APM 05, Palmas/TO, a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO n° 004/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a Execução do Sistema de Combate Incêndio com Re-
serva técnica para atender as necessidades da Unidade Ensino, de 
interesse da Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho, Processo 
n.º 2021053340. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior a data da sessão de licitação 
na Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho, no endereço acima 
citado, no horário de 07:30h00min às 11h30min e de 13:h30min às 
17h30min, em dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas 
na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63) 3214-6373 ou e-mail: 
financeiro.franciscabr@gmail.com.

Palmas/TO, 03 de novembro de 2021.

ANCELMO PEREIRA DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

A ACE da Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
às 14h00min do dia 23 de novembro de 2021, na Sala da Direção na 
Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos, localizada no endereço 
T.22, RUA LO 05 APM 37. JARDIM TAQUARI Palmas/TO, a Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º003/2021, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS E BA-
NHEIRO E REFORMA DO TELHADO na referida Unidade de Ensino, 
de interesse da Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos, Processo 
n.º 2021066440. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados Até o terceiro dia anterior a data da sessão de licitação 
na Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos, no endereço acima 
citado, no horário de das 07h15minh às 17h15minh, em dias úteis. Mais 
informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, pelo telefone 
(63) 3015-7382 ou pelo e-mail: escolaluciasales@gmail.com.
     

Palmas/TO, 08 de novembro de 2021.

LUAN AMORIM DE FRANÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 328 - PALMAS-TO - 08 A 16 DE OUTUBRO DE 2021

www.folhacapital.com.br
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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 
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 
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 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.

_____________________

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)

__________________

3/4 (1 suíte), WC, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem cober-
ta p/02 carros, jardim de inverno, 
portão de carros basculantes. 
122m². JÁ IMÓVEIS CJ1747 
(63)3216-1366/9973-7110

__________________

ARAGUAÍNA
ARAGUAINA 3 / 4 185 valor 
da casa 320mil ouve proposta 
contato (63) 9202-9325 / 8499-
4473 9992-8288 zap email clei-
voncorretor@gmail.com corretor 
cleivon Pereira

__________________

GURUPI
SOBRADO em Gurupi , rua 
13, QD. 02 Lote 14 n° 62. Com 
4/4, sendo uma suíte c/ closet, 
1 sala de TV. 2 salas, escritório, 

banheiro, cozinha, dependência 
de empregado e banheiro, área 
de serviço, área de lazer. Jannair 
Imóveis. 3225-8258 / 8404-6770.

__________________

Casa situada no setor nova 
fronteira, com garagem para 4 
carros, sala conjugada, cozinha 
suítes , área de lazer . tr. 3351-
1418. Boa vista Imóveis Creci 
169. 

__________________

Casa situada no setor união v, 
com garagem para 3 carros, 
sala, copa, cozinha com armá-
rio 3 suites. Tr. 3351-1418. Boa 
vista Imóveis Creci 169.

__________________

REG. SUL
105 SUL

NOVO 3 suítes, 3 salas, 3 gara-
gens, lavabo, copa, cozinha, área 
de serviço. R$ 444mil - PEDRO 
IMÓVEIS CJ-422 (63) 3028-0091 
/ 9215-9191 www.pedroimoveisto.
com.br (Cód.3529)

___________________

204 SUL
6 SUÍTES, 3 WC. social, 3 
salas, 6 grs., piscina, chur. 
sauna. R$ 1,7 milhão - Ac 
fazenda - PEDRO IMÓVEIS 
CJ-422 (63) 3028-0091/ 
9215-9191www.pedroimo-
veisto.com.br (Cód. 3488)

__________________

205 SUL
ALTO PADRÃO com 4 suítes, 
sala, escritório, cozinha, closet, 
cerca elétrica,, lavabo, portão 
eletrônico,  piscina, sauna, chur-
rasqueira, , garagem p/ 3 carros. 
R$ 1100.000,00 - PEDRO IMÓ-
VEIS CJ-422 (63) 3028-0091 / 
9215-9191 / 8102-5006 / 9947-
4826 www.pedroimoveisto.com.
br (Cód.3872)

___________________

208 SUL
ARSE 23, conj. QI “C”, alame-
da 03, lotes 23/25. Possuindo 
na parte inferior; sala de jan-
tar/estar; sala de TV; cozinha 
com armário; área de serviço; 
dispensa e lavanderia. Parte 
superior: 3 suítes sendo 1 
Master com 2 salas e armá-
rios; área de lazer completa 
com espaço gourmet; sauna 
e 4 garagens. ESCRITURA

PALMAS-TO - 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 328 - PALMAS-TO - 08 A 16 DE OUTUBRO DE 2021



LUZIRENE AZEVEDO

A cada bela impressão que causamos, conquistamos um 
inimigo. Para ser popular é indispensável ser medíocre.

Oscar Wilde

Fotos: Divulgação

Uma linda festa 
marcou a união dos 
advogados,  Frederico 
Corsini e  Nathália 
Aragão. O evento 
aconteceu na noite 
do último dia, 30, no 
Kasara em Palmas.

 Roberta Lima completou 
mais um ano de vida 
no último dia 02, ela 

que é  nossa diretora de 
Relacionamentos, da 

Associação Brasileira de 
Comunicadores e Colu-

nistas Sociais do Norte e 
Nordeste.Parabéns!


