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O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS

Clínica de reabilitação Luz passa a atender 
pacientes com plano de saúde Servir

SAÚDE
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jornal filiado a

A clínica de reabilitação Luz passa a atender pacientes que possuem o 
Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins 
(Servir). Estão disponíveis para esses pacientes cobertura de todos 
os serviços ofertados pela Clínica, como tratamento de reabilitação 
para com dependência química e/ou transtorno mental do Tocantins 
e de outros estados.



PALMAS-TO, 15 A 21 DE AGOSTO DE 2022 GERAL2

Investco e Enerpeixe abrem inscrições 
para projetos sociais no Tocantins

CONCURSO

Palmas, 10 de agosto de 2022 – A 
Investco e a Enerpeixe, empresas geri-
das pela EDP, abrem, por meio do Insti-
tuto EDP, as inscrições para o edital 
“EDP Mudando Hoje o Amanhã”. O 
edital, que abrange todas as empresas 
do grupo, vai destinar, ao todo, R$ 14 
milhões a investimentos em projetos 
nas áreas de cultura, esporte, infância, 
adolescência e terceira idade – o dobro 
do investimento disponibilizado no 
edital anterior. São 12 municípios do 
Tocantins que poderão participar do 
concurso financiado pela Investco e 
pela Enerpeixe, através do Instituto.
 As organizações socioambi-
entais, culturais e esportivas podem 
apresentar propostas para o processo 
de seleção pública de projetos até o dia 
19 de setembro.
 As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela plataforma 
Bússola Social, disponibilizada no site 
do Instituto EDP (www.institutoedp.
org.br). Os projetos incentivados 
deverão anexar cópia do Diário Oficial 
da União, com a aprovação do Projeto 
na respectiva Lei de incentivo, com 
data para captação de recursos, evi-
dência do cadastro feito até 31 de julho 
de 2022 ou, ainda, a Declaração do 
órgão competente (Fundos Municipais 
ou Estaduais).
 O processo seletivo abrange 
a Lei Federal de Incentivo à Cultura, 
a Lei Federal de Incentivo ao Esporte 
e as Leis relacionadas ao Estatuto da 
Criança e Adolescente e ao Estatuto do 
Idoso. Podem se candidatar iniciativas 
realizadas em municípios da área de 
concessão das empresas distribuidoras 
de energia (Espírito Santo e São Paulo), 
em áreas próximas aos empreen-
dimentos de geração e transmissão 
(Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás 
e Tocantins) e ainda em localidades 
próximas aos empreendimentos da 
EDP Renováveis (Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Norte, Paraíba e São 
Paulo). A lista completa de cidades 
está disponível no regulamento do 
edital.
 Os projetos apresentados 
dentro do escopo do “EDP Mudando 
Hoje o Amanhã” devem ser iniciados 
no ano de 2023, com duração mínima 
de 6 meses e máxima de 12 meses. O 

apoio do Instituto EDP aos projetos 
aprovados por meio do edital valerá 
para o biênio 2023-2024.  

“Faz parte da nossa estratégia ESG 
realizar um trabalho relevante de 
desenvolvimento e impacto social para 
modificar positivamente a realidade 
das comunidades nos estados onde 
atuamos. Temos metas bem definidas, 
apresentamos melhorias constantes e 
estamos sempre ampliando a nossa 
atuação. O investimento em projetos 
sociais faz parte deste contexto”, 
destaca João Marques da Cruz, CEO 
da EDP no Brasil.
 “Por meio do Instituto EDP, 
contribuímos para a inclusão social, 
qualidade de vida e bem-estar das 
comunidades onde a EDP atua. As 
nossas ações e os projetos que apoia-
mos focam na Educação Inclusiva, na 
Transição Justa, em uma Sociedade 
Saudável e na Cultura Transforma-
dora como base para o desenvolvi-
mento humano e social”, reforça 
Fernanda Pires, vice-presidente de 
Pessoas e ESG da ED P no Brasil.

Categorias:  
Projetos Culturais: Para participação 
nesta categoria é necessária evidência 
de cadastro realizado até 31 de julho 
de 2022 ou aprovação prévia na Lei 
Federal de Incentivo à Cultura, (Lei 
n° 8.313/91 – artigo 18), devidamente 
comprovada por cópia da publicação 
da aprovação do projeto junto à Sec-
retaria Especial da Cultura no Diário 
Oficial da União.
 Projetos Esportivos: Para 
participação é necessária evidência 
de cadastro realizado até 31 de julho 
de 2022 ou aprovação prévia na Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 
11.438/06), devidamente comprovada 
por cópia da publicação da aprovação 
do projeto junto à Secretaria Especial 
do Esporte no Diário Oficial da União.
 Projetos Sociais voltados à 
Criança e ao Adolescente: Para partic-
ipação é necessária aprovação prévia 
na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, devida-
mente comprovado conforme exigên-
cias do órgão responsável (municipal, 
estadual ou federal).

Projetos Sociais voltados à Terceira 
Idade: Para participação é necessária 
aprovação prévia na Lei Federal nº 
10.741/03 – Estatuto do Idoso, devida-
mente comprovado conforme exigên-
cias do órgão responsável (municipal, 
estadual ou federal).
 Municípios do Tocantins que 
estão habilitados: Brejinho da Nazaré, 
Gurupi, Ipueiras, Lajeado, Miracema, 
Palmas, Paranã, Peixe, Porto Nacional, 
São Salvador do Tocantins, São Valério 
da Natividade e Tocantínia.

Sobre o IEDP
Desde que foi fundado, em 2007, o 
Instituto EDP já investiu mais de R$ 
150 milhões em projetos socioculturais 
que beneficiaram mais de 3,3 milhões 
de pessoas, em aproximadamente de 
650 projetos sociais por todo o País. 
Somente em 2021, iniciativas apoiadas 
pela organização favoreceram mais de 
354 mil brasileiros. O Instituto EDP 
tem como responsabilidade estrutu-
rar os investimentos e as iniciativas 
sociais da EDP em frentes ligadas à 
valorização da Cultura, à educação, 
ao desenvolvimento local com geração 
de renda, ao empreendedorismo e ao 
voluntariado, por meio do esporte, 
cultura e saúde.

Sobre a EDP no Brasil
Presente há mais de 25 anos no País, 
a EDP é uma das maiores empresas 
privadas do setor elétrico a operar em 
toda a cadeia de valor. Com mais de 
10 mil colaboradores diretos e terce-
irizados, a Companhia tem negócios 
em Geração, Transmissão, e Soluções 
em Serviços de Energia voltados ao 
mercado B2B, como geração solar, 
mobilidade elétrica e mercado livre 
de energia. Em Distribuição, atende 
cerca de 3,6 milhões de clientes 
em São Paulo e no Espírito Santo, 
além de ser a principal acionista da 
Celesc, em Santa Catarina. Em 2022 
foi eleita pelo terceiro ano consec-
utivo a empresa mais inovadora 
do setor elétrico pelo ranking Valor 
Inovação, do jornal Valor Econômico, 
e é referência em ESG, ocupando o 
primeiro lugar do Índice de Sustent-
abilidade Empresarial (ISE) da B3, no 
qual figura há 16 anos.

EDITAL DE R$ 14 MILHÕES, DO INSTITUTO EDP, ATENDERÁ MUNICÍPIOS DO ESTADO E 
RECEBERÁ INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 19 DE SETEMBRO; CONCURSO CONTEMPLA PROPOSTAS 
NAS ÁREAS DE CULTURA, ESPORTE, INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E TERCEIRA IDADE

FONE: (63) 3215-8733

EXTRATO DE EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

25ª REGIÃO/TO
AVISO DE ELEIÇÃO

Faço saber que no dia 27/10/2022, a partir das 8 (oito) horas, até o dia 31/10/2022, às 
20 horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.
br, serão realizadas as eleições para renovação do 3ª terço de Conselheiros Efetivos e 
Suplentes deste CORECON-TO, conforme critério de vagas estabelecido e de Delegado 
Eleitor Efetivo e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do COFECON. O prazo para regis-
tro de chapas no CORECON/TO será de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação 
do edital, encerrando-se às 14 horas do dia 12 do mês de setembro de 2022. O registro das 
chapas será feito por meio do endereço eletrônico coreconto2015@gmail.com, cabendo à 
chapa, o encaminhamento dos documentos originais até o último dia do prazo de inscri-
ção, para o Corecon, localizado na Quadra 104 sul AV LO 01 conjunto 04, Lote 12 sala 
107 – Centro - 77.020-020 Palmas – TO.

10 de agosto de 2022
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A clínica de reabilitação Luz 
passa a atender pacientes que 
possuem o Plano de Assistên-
cia à Saúde dos Servidores do 
Estado do Tocantins (Servir). 
Estão disponíveis para esses 
pacientes cobertura de todos os 
serviços ofertados pela Clínica, 
como tratamento de reabilitação 
para com dependência química 
e/ou transtorno mental do 
Tocantins e de outros estados.

Com capacidade de atender 
70 pessoas, a Clínica de Trat-
amento Luz dispõe de uma 
equipe multidisciplinar, com-
posta por psiquiatras, psicólogo, 
enfermeiros, terapeuta ocupa-
cional, farmacêutico, educador 
físico, pedagogo, assistente 
social e apoiadores espirituais, 
que oferecem a recuperação 
para dependentes químicos e 
etilistas por meio de tratamento 

humanizado.
De acordo com o diretor 

administrativo da unidade, José 
Américo Júnior, a adesão ao 
plano de saúde é extremamente 
positiva, pois amplia o atendi-
mento às pessoas que neces-
sitam de tratamento. “Somos 
altamente qualificados e espe-
cializados em tratamentos de 
saúde mental, então, ampliar 
a oferta desse atendimento é 
ampliar também a possibili-
dade de pessoas recuperadas”, 
afirmou. 

Internação
Ainda de acordo com o dire-

tor, a internação no espaço 
ocorre de três formas: internação 
involuntária, compulsória e vol-
untária. As alternativas terapêu-
ticas são definidas a partir da 
avaliação de cada caso e visam 

oferecer uma melhor qualidade 
de vida aos pacientes atendidos.

Para mais informações, inter-
essados devem entrar em con-
tato com o espaço por meio dos 
telefones (63) 9 9111-1444 ou 
(63) 9 8150-4161. Ou ainda pelo 
e-mail clinicadetratamentoluz@
gmail.com ou https://clinicare-
cuperacaopalmas.com.br/.

Clínica Luz
Considerada  uma das 

maiores e mais bem estrutura-
das clínicas de tratamento do 
Tocantins, a Clínica Luz atua 
na internação de dependentes 
químicos e/ou pessoas que con-
vivem com transtornos mentais 
decorrentes de dependência de 
crack, álcool ou outras drogas. 
O local é acolhedor, repleto 
de natureza ao seu redor, com 
asseio e cuidados.

Clínica de reabilitação Luz passa a atender 
pacientes com plano de saúde Servir
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As dependências, compostas 
por dormitórios, banheiros, coz-
inha e refeitório, áreas de lazer 
e convivência, lavanderia, área 
de laborterapia e lazer (horta, 
pomar e piscina) apresentam 
condições de higiene, organi-
zação, convivência e segurança, 
de acordo com as normas da 
Política Nacional de Saúde 

Mental. Ademais, os móveis 
estão adequados para o espaço 
e o estoque de alimentos é sat-
isfatório.

A clínica foi aberta em julho 
de 2020 e tem sido referência 
na recuperação de pessoas em 
uso abusivo de álcool e outras 
drogas no estado do Tocantins e 
em outros estados do País.
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PREVENÇÃO

 A Leishmaniose é uma 
Antropozoonose (doença primária 
de animais que pode ser transmi-
tida a humanos) grave causada 
por parasitas que se multiplicam 
nas células de defesa do indivíduo. 
Infecciosa mas não contagiosa, a 
enfermidade se divide em dois 
tipos, sendo Leishmaniose Tegu-
mentar (ataca pele e mucosas) 
e Leishmaniose Visceral (ataca 
os órgãos internos). Em todo o 
país, de 10 a 17 de agosto ações 
são desenvolvidas para alertar a 
população sobre os cuidados com 
a doença e no Tocantins, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES-TO) 
promove orientações para os 139 
municípios.
 Na sua forma Visceral 
a doença possui como vetor de 
transmissão a picada do mosquito 
Lutzomyia longipalpis, já na sua 
forma Tegumentar o vetor de 
transmissão pode ser o conhecido 
mosquito palha, tatuquira ou 
birigui. O ciclo de transmissão da 
Leishmaniose inicia na picada do 
mosquito em um animal silvestre 
no caso Tegumentar ou até mesmo 
em animais domésticos (Caso Vis-
ceral) infectado, contraindo desta 
forma o parasita, e conclui-se após 
picar o ser humano.
 Os principais sintomas 
da doença nos seres humanos 
manifestam-se no período de 2 a 6 
meses após o contato com o vetor 
transmissor, e podem vir como 
uma febre prolongada (mais de 
sete dias), perda de peso, aumento 
de volume abdominal, anemia e 
fraqueza. 
 P a r a  p r e v e n i r  a 
Leishmaniose algumas medi-
das simples podem ser tomadas 
dentre elas a limpeza de quintais, 
terrenos ou abrigos de animais, 

pois é no acúmulo de matéria 
orgânica que a fêmea do mosquito 
transmissor põe seus ovos, outra 
medida simples a ser tomada é 
o uso de coleira repelente nos 
animais, evitando desta forma que 
eles também fiquem doentes.
 Segundo os dados do 
último Informe Epidemiológico 
sobre a Leishmaniose, realizado 
pela SES-TO, o Tocantins apre-
sentou no período de janeiro a 
julho deste ano, 59 novos casos 
confirmados da Leishmaniose 
Visceral e 5 óbitos registrados 
sendo, dois na cidade de Palmas, 
um em Paraíso do Tocantins e 
dois em Porto Nacional. Quanto 
ao segundo tipo, o Tegumentar os 
dados do mesmo período trazem 
155 novos casos confirmados e 
nenhum óbito registrado.
 “Apesar da redução de 
casos da doença nos últimos anos, 
ainda verificamos uma alta letali-
dade, principalmente entre crian-
ças, idosos e pessoas que vivem 
com HIV/AIDS. Nesse contexto, a 
prevenção segue sendo a melhor 
estratégia, com medidas simples 
como a destinação adequada do 
lixo doméstico e a limpeza peri-
ódica de quintais e abrigos dos 
pets. O diagnóstico precoce salva 
vidas, então em caso de sinais e 
sintomas sugestivos da doença, 
busque atendimento na unidade 
de saúde mais próxima o quanto 
antes”, explica  o assessor técnico 
das Leishmanioses da SES/TO 
Julio Bigeli.
 A Leishmaniose tem 
cura. No aparecimento de sin-
tomas deve-se buscar imediata-
mente uma Unidade Básica de 
Saúde. O diagnóstico e o trata-
mento são gratuitos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Tocantins alerta para 
os cuidados contra a 
Leishmaniose
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CASAIS

Divulgação
Sabemos que não existe 
uma receita pronta para um 
relacionamento perfeito, 
mas constantemente vemos 
casais sentados na mesa do 
restaurante, substituindo 
o momento para compar-
tilharem suas experiências 
do dia, pelos seus telefones.

Essa falta de comuni-
cação pode não provocar 
um problema imediato, 
mas traz problemas muito 
maiores com o passar do 
tempo. O casal leva auto-
maticamente para o rela-
cionamento seus sonhos, 
desejos e necessidades, e se 
isso não for compartilhado 
as expectativas que cada 
um depositou no inicio do 
relacionamento, sem aviso 
prévio, transformam-se 
mais tarde em cobranças 
do tipo “você não me ouve”. 
O que culmina em conflitos 
e crises na relação.

Sabemos que a comuni-
cação é a essência de toda 
relação, seja através da fala, 
dos olhares e também dos 
gestos. Mas além dela a esta-
bilidade financeira também 
é um ponto crucial, por 
isso a plataforma de rela-
cionamentos MeuPatrocí-
nio resolveu unir o útil ao 
agradável.

Conversamos com Caio 
Bittencourt, especialista em 
relacionamentos bem-suce-
didos da plataforma e ele 
frisa que “A ideia é que as 
pessoas tenham um rel-
acionamento sem drama 
e transparente, com tudo 
conversado desde o início. 
O MeuPatrocínio é um site 
onde homens bem-sucedi-
dos entram a procura de 
mulheres incríveis dispostas 

Crise no relacionamento 
pode ser falta de comunicação

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Mais de 70 pessoas recebe-
ram na manhã desta quinta-
-feira, 11, os certificados de 
conclusão dos cursos pro-
fissionalizantes realizados 
pelo Centro de Integração 
e Promoção Humana da 
Prefeitura de Gurupi.

A partir de agora, estes for-
mandos poderão ingres-
sar em diferentes áreas do 
mercado de trabalho com 
‘no hall’, ou seja, atribu-
tos, conhecimentos sobre os 
cursos realizados, nas deter-
minadas áreas de formação. 
Elas se dividiram em corte 
costura, manicure e Pedicure, 
designer de sobrancelhas e 
maquiagem.  

Durante a entrega dos diplo-
mas ainda foram realizados 
sorteios de brindes e um 
café da manhã para os for-
mandos. “Foi muito lindo 
o evento e foi muito bom 
fazer o curso. Agora com essa 
experiência quero avançar 
muito mais e quem sabe 
fazer mais um curso, na área 
da beleza, porque é um mer-
cado que cresce e sempre tem 
novidades para a gente estar 
aprendendo. O próximo 
passo é empreender e abrir 
meu próprio salão”, disse 
Ana Carla Ferreira da Silva, 
de 22 anos, que estava entre 
as formadas.

A Prefeita Josi Nunes expli-
cou que esta é mais uma das 
medidas empenhadas pela 
gestão para impulsionar 
a geração de empregos na 
cidade, já que mesmo após 
a formação há apoio para 
quem decida empreender. 
“Um dos nossos objetivos é 
fazer esta capacitação profis-

sional da nossa comunidade, 
para que a partir daí possa se 
inserir no mercado de traba-
lho e ser um empreendedor. 
Depois da capacitação, nós 
também temos a sala do 
empreendedor, temos par-
ceria com instituições finan-
ceiras para que essas pessoas 
possam conseguir crédito e 
montar seu pequeno negó-
cio”, explicou a prefeita.

“Aqui nós estamos prepa-
rando todas estas pessoas 
para a profissão delas. Sem 
falar que é uma área que está 
crescendo demais, que onde 
você chegar você trabalha. 
Então a área da beleza está 
expandindo muito e ficamos 
muito felizes em ministrar 
estes cursos que sabemos 
que poderão modificar e 
trazer melhorias para vida 
destas pessoas”, frisou Ana 
Angélica Ferreira da Silva, 
profissional na área de cabe-
leireiro de Gurupi que já 
ministra aulas há mais de 10 
anos no Centro.  

Depois da formação destas 
turmas, agora já há vagas 
em aberto para quem dese-
jar aprender nas mesmas 
áreas. Segundo o secretário 
de Assistência Social e Cida-
dania, Valdeci Júnior, até o 
fim do ano mais 200 forman-
dos devem receber diplomas 
de variados cursos profis-
sionalizantes. “Já estamos 
formalizando a abertura de 
inscrições para novas turmas 
que vão dar continuidades a 
estes cursos. A ideia é colocar 
mais uns 200 profissionais 
capacitados e diplomados 
no mercado de trabalho 
gurupiense até dezembro”, 
informou o secretário.

Mais de 70 pessoas concluem 
cursos oferecidos pela Prefeitura

Foto:  Lino vargas – Secom Gurupi

a terem um relacionamento 
luxuoso, leve e maduro. 
Eles são generosos e com 
estabilidade financeira 
inabalável, o que é mais um 
fator que contribui para um 
relacionamento saudável, 

tendo em vista que uma das 
maiores causas de divórcio 
é a falta de dinheiro. Além 
de serem homens mais 
maduros, eles possuem 
uma vasta experiência de 
vida e sabem exatamente o 

O MAIOR PROBLEMA ENFRENTADO POR CASAIS NOS DIAS DE HOJE É A FALTA DE COMUNICAÇÃO, QUE 
ACABA GERANDO DESCONFIANÇAS E INSEGURANÇAS DENTRO DA RELAÇÃO. SAIBA AGORA COMO 
COMEÇAR UMA NAMORO TRANSPARENTE.

que querem e como agradar 
uma mulher.”

“Além de terem a liberdade 
para falarem abertamente 
sobre tudo, sem culpa, eles 
sabem ouvir e entender 
os desejos das mulheres. 
É uma relação saudável, 
leve e tranquila, sem esgot-
amento emocional.” com-
plementa.

Em pleno 2022 e você não 
priva por ter um relaciona-
mento onde tudo pode ser 
comentado e falado? Vamos 
combinar né, já passou da 
hora de você arrumar um 
relacionamento de verdade.
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AGOSTO LILÁS

Oportunidade de uma 
atuação diversificada no 
setor elétrico, um dos 
que mais cresce no país. 
Perspectiva de aproveit-
amento nos segmentos 
de geração, distribuição 
e transmissão e também 
em atividades inovado-
ras ligadas à transição 
energética e às novas 
fontes de energias ren-
ováveis. Esses são alguns 
dos atrativos do Pro-
grama Trainee Energisa 
2023, cujas inscrições 
estão abertas e vão até 
12/09 pelo site energisa.
across.jobs  

M a i o r  e m p r e s a 
privada de capital nacio-
nal do setor elétrico, a 
Energisa tem um dos 
mais tradicionais pro-
gramas de trainees do 
setor elétrico. Oferece 
Trilha de Desenvolvi-
mento para Aceleração 
de Carreira, mentoria de 
gestores e oportunidade 
de viajar pelo país.   

Há vagas nos 11 esta-
dos onde a empresa 
detém concessões de 
distribuição de ener-
gia: Acre, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraíba, 
Paraná, Rio de Janeiro, 
Rondônia, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins. 
Com os negócios de 
transmissão se expand-
indo para Amazonas, 
Amapá, Pará, Rondônia 
e  Tocantins ,  novos 
ativos de geração de 
energia renovável em 
construção em estados 
como Paraíba, Minas 
Gerais, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, e 
a expansão do portfólio 
completo de serviços 
para o mercado aberto 
da (re)energisa para todo 

Transição energética abre oportunidades 
para pessoas com perfil inovador

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ACE – ESCOLA MUL. 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

A ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min do dia 06 de 
setembro de 2022, na sala de Reuniões na Escola Municipal Carlos Drummond de An-
drade, localizada no endereço Arno 41, Alameda 01, Lote 07, Palmas/TO, a Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022, do tipo EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Instalação de Sistema de Captação de Energia Solar, 
da referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Carlos Drummond 
de Andrade, Processo N° 2022043905. O Edital poderá ser examinado ou retirado 
pelos interessados até o terceiro dia anterior a data da sessão, na Escola Municipal 
Carlos Drummond de Andrade, no endereço acima citado, no horário de 08h00min 
às 17h00min, de segunda a sexta-feira ou no endereço eletrônico: https://www.pal-
mas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-T PENERGIA_SOLAR-CARLOS_
DRUMMOND_Pj8mlxi.pdf. Maiores informações poderão ser obtidas na Unidade de 
Ensino ou pelos telefones (63) 3224-1699 e pelo e-mail escdrummond@gmail.com

Palmas/TO, 15 de agosto de 2022.
Rodrigo Gomes Milhomem

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

o país, os selecionados 
têm ampla possibilidade 
de aproveitamento em 
vários pontos do país.    

“A Energisa é hoje uma 
das principais portas de 
entrada para a geração 
de líderes que vai pilotar 
a transição energética em 
nosso país. Por isso, esta-
mos em busca de pessoas 
inovadoras e que tenham 
mobilidade, para acom-
panhar a expansão dos 
nossos negócios por todo 
o país”, afirma Antonio 
Negreiros, diretor de 
Gente do Grupo Ener-
gisa. A empresa está 
entre as 25 melhores 
empresas para desen-
volvimento de carreira 
segundo o ranking 
LinkedIn Top Compa-
nies 2021.  

As inscrições estão 
abertas para profis-
sionais formados entre 
dezembro/2017 e dezem-
bro/2021, sem limite de 

idade. Entre as carreiras 
de maior interesse estão 
as Engenharias Elétrica, 
de Energia, Eletrônica, 
Automação, Adminis-
tração, Economia, TI 
e Estatística. “O mais 
importante é que sejam 
pessoas  empreend-
edoras, que busquem 
protagonismo,  com 
pensamento analítico 
e crítico para atuar 
de forma inovadora e 
resolutiva”, completa 
Negreiros.    

Sobre o Grupo Energisa  
Com 117  anos  de 

história, a Energisa é o 
maior grupo privado 
com capital nacional do 
setor elétrico brasileiro. 
Somos um ecossistema 
de produtos e serviços 
voltado para protago-
nizar a transformação 
energética, conectando 
pessoas e empresas à 
melhor solução de energia 

e construindo um mundo 
mais sustentável.   

N o s s o  p o r t f ó l i o 
abrange 11 distribui-
doras, 11 concessões de 
transmissão, geração de 
grande porte renovável, 
uma marca inovadora 
de soluções energéticas 
– a (re)energisa –, com 
geração distribuída por 
fonte renovável, comer-
cialização de energia no 
mercado livre e serviços 
d e  va l o r  a g r e g a d o , 
além de uma central de 
serviços compartilhados, 
uma empresa de contact 
center e a fintech Voltz, 
a primeira do nosso setor 
no mercado de contas 
digitais.   

Transformamos ener-
gia em conforto e desen-
volvimento para mais de 
20 milhões de pessoas em 
862 municípios de todas as 
regiões do país e geramos 
mais de 20 mil empregos, 
diretos e indiretos.   

ERRATA
A ACE da Escola Municipal Monteiro Lobato, através da Presidente 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público que o Extrato 
de Contrato n° 027, da Dispensa de Licitação nº 011/2022, de gêneros 
alimentícios, publicado no Diário Ofi cial do Município de Palmas nº 
3.038, de 9 de agosto de 2022, pág. 17.

Onde se lê:
VIGÊNCIA: 12 de dezembro de 2019.

Leia-se:
VIGÊNCIA: 17 de dezembro de 2022.

Palmas/TO, 11 de agosto de 2022

Maria Benice Pacheco Azevedo
      Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROGRAMA DE TRAINEES DO GRUPO ENERGISA BUSCA PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO EM GERAÇÃO, 
TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E NA (RE)ENERGISA, MARCA DO GRUPO PARA O MERCADO ABERTO DE ENERGIA  
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AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA 
DE PREÇO Nº001/2022

A ACE da Escola Municipal Monteiro Lobato por meio da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público que fará realizar às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 2022, na Sala dos 
Professores na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizado no endereço 1.006 Sul, APM 16 
Alameda 10, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 001/2022, do 
tipo EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Aquisição de Instalação 
de Sistema de Captação de Energia Solar da Unidade de Ensino, de interesse da Escola Munici-
pal Monteiro Lobato, Processo nº 2022045636. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior a data da sessão na Escola Municipal Monteiro Lobato, 
no endereço acima citado, no horário de 07h30min ás 11h30min das 13h30min às 17h30min, em 
dias úteis ou no endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/
EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-MONTEIRO_LOBATO.pdf  .Mais informações poderão ser 
obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063) 3218-5375 ou (63)98456-5393.

Palmas/TO, 15 de agosto de 2022.

Maria Benice Pacheco Azevedo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ACE – ESCOLA MUL. CARLOS DRUMMOND 
DE ANDRADE

A ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade por meio da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min do dia 06 de setembro 
de 2022, na sala de Reuniões na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, locali-
zada no endereço Arno 41, Alameda 01, Lote 07, Palmas/TO, a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a Instalação de Sistema de Captação de Energia Solar, da referida Unidade 
de Ensino, de interesse da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Processo N° 
2022043905. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro 
dia anterior a data da sessão, na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, no 
endereço acima citado, no horário de 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelos telefones (63) 
3224-1699 e pelo e-mail escdrummond@gmail.com

Palmas/TO, 09 de agosto de 2022.
Rodrigo Gomes Milhomem

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

1ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 004/2021
A ACE da Escola Municipal Anne Frank, por meio da Comissão Permanente de Licitação 
torna público que fará realizar às 14h00min do dia 30 de agosto de 2022, na Sala dos Profes-
sores da Escola Municipal Anne Frank, localizado no endereço 110 Norte, Alameda 07, Lote 
34, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, do tipo 
EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Instalação de Sistema de 
Captação de Energia Solar para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Muni-
cipal Anne Frank, Processo n° 2021074325. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos 
interessados até o terceiro dia anterior a data da sessão de licitação na Escola Municipal Anne 
Frank, no endereço acima citado, no horário de 08h00min às 18h00min, em dias úteis ou no 
endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-
-ENERGIA_SOLAR-ANNE_FRANK.pdf . Mais informações poderão ser obtidas na Uni-
dade de Ensino ou pelo fone (63) 3218-5377 e e-mail fi nanceiroanne-frank@outlook.com.

Palmas, 15 de agosto de 2022.

Francisca Edirene Santana
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2022046313

A Associação Comunidade Escola (ACE) da Escola Municipal de Tempo Integral Lago 
Sul (Margarida Lemos), torna público que realizará processo licitatório na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de Preços com vistas a 
futuras aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para uso na merenda escolar dos alu-
nos matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Palmas -TO, conforme 
condições, especifi cações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

O processo licitatório será conduzido pela ACE da Escola Municipal de Tempo Inte-
gral Lago Sul (Margarida Lemos), que será o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, enquanto que a gestão dos respectivos contratos caberá às Associações Comu-
nidade Escola, participantes ou aos órgãos e entidades que solicitarem posterior adesão 
a referida Ata.
Demais órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços deverão 
encaminhar ofício para esta Associação manifestando seu interesse e concordância com 
o objeto a ser licitado.

O prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro é de 08 (oito) 
dias úteis após a publicação na Imprensa Ofi cial.

Os interessados deverão ter acesso ao Termo de Referência na sede da própria Associa-
ção – Rua João Pires Querido Filho, APM 11, Loteamento Lago Sul, CEP 77.062-160, 
ou pelo e-mail: etilagosul.fi nanceiro@gmail.com 

Palmas/TO, 15 de Agosto de 2022. 
______________________________________________

JERRI CRISTIANO FORTUNATO TOMM
Presidente da ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

A ACE DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, por meio  da Comissão Permanen-
te de Licitação, torna público que fará realizar às 14 horas do dia 31 de  agosto de 2022, 
na sala da direção da Escola Municipal Paulo Freire, localizado no endereço Quadra 305 
Norte, Rua 38, APM 11, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
n.º 002/2022, do tipo EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
instalação de sistema de CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR para a referida Unidade 
de Ensino, de interesse da Escola Municipal Paulo Freire, Processo n.º 2022044195. O 
Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados   até o terceiro dia anterior à 
data da sessão de licitação na Escola Municipal Paulo Freire, no endereço acima citado, 
no horário de 08h00min às 17h00min, em dias úteis ou no endereço eletrônico: http://
www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-
-PAULO_FREIRE.pdf   Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino 
ou pelo telefone (063) 99281-0821 // 99281 9262 e ou através do e-mail paulofreirepal-
mas@hotmail.com.

Palmas/TO, 15 de agosto de 2022.

Neusa de Souza Magri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 
N.º001/2022(*)

A ACE da Escola Municipal AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
às 14 horas do dia 24 de Agosto de 2022, na Sala dos professores da Escola 
Municipal Aurélio Buarque de Holanda, localizada na Rua Rio de Janeiro S/
Nº QSE 01, Praça da feira do Jardim Aureny I Palmas/TO, a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 001/2022, do tipo MENOR PREÇO 
POR ÍTEM, objetivando a aquisição de material de limpeza para a referida 
Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Aurélio Buarque de Ho-
landa, Processo n.º 2022021786. O Edital poderá ser examinado ou retirado 
pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na 
Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, no endereço acima citado, no 
horário  de 08h00min às 17h00min, em dias úteis ou no endereço eletrônico: 
http://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-MATE-
RIAIS_DE_LIMPEZA-AURÉLIO_BUARQUE.pdf Mais informações po-
derão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (63) 3218-5289 ou 
e-mail: fi nanceiro.aurelio@gmail.com.

Palmas/TO, 09 de Agosto de 2022.

Zilda Fonseca dos Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

_________________ 
(*) REPUBLICADO (A) por ter saído no DOMP nº 3.037 de 08 de agosto 

de 2022) pág(s). [08], com incorreção no original.” 

1ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
A ACE da Escola Municipal Maria Verônica Alves de Sousa por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 14h do dia 30 de agosto de 2022, na sala da direção na 
Escola Municipal Maria Verônica Alves de Sousa, localizado no endereço Rua 12 APM 08 Aureny 
IV, Palmas/TO, a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 002/2022, do tipo EMPREITADA 
POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando implantação de subestação, particular de 112,5 
kva, para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal Maria Verônica Alves 
de Sousa, Processo 2021080935. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados 
até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na Escola Municipal Maria Verônica Alves 
de Sousa, no endereço acima citado, no horário de 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min, em dias úteis, ou no endereço eletrônico:  https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/
documentos/EDITAL-TP SUBESTA%C3%87%C3%83O_PARTICULAR_MARIA_VER%-
C3%94NICA.pd.Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, e-mail: escolama-
riaveronica@gmail.com ou pelos telefones (63) 3224-1968/ 98448-0207.

 Palmas/TO, 15 de agosto de 2022.

Sônia da Cunha Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 
Nº 002/2022

A ACE DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, por meio  da Comissão Permanen-
te de Licitação, torna público que fará realizar às 14 horas do dia 31 de agosto de 2022, 
na sala da direção da Escola Municipal Paulo Freire, localizada no endereço: Quadra 305 
Norte, rua 38, APM 11, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
n.º 002/2022, do tipo EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
instalação de sistema de CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR para a referida Unidade 
de Ensino, de interesse da Escola Municipal Paulo Freire, Processo n.º 2022044195. O 
Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados   até o terceiro dia anterior à 
data da sessão de licitação na Escola Municipal Paulo Freire, no endereço acima citado, 
no horário de 08h00min as 17h00min, em dias úteis ou no endereço eletrônico: http://
www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-ENERGIA_SOLAR-
-PAULO_FREIRE.pdf   Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino 
ou pelo telefone (063) 99281-0821 // 99281 9262 e ou através do e-mail paulofreirepal-
mas@hotmail.com.

Palmas/TO, 15 de agosto de 2022.

Neusa de Souza Magri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNI-
CO 003/2022/ ABERTO PORTAL DE COMPRAS 

DO GOVERNO FEDERA - 2022044643
A Associação Comunidade Escola (ACE) da Escola Municipal de Tempo Integral Anísio 
Spinola Teixeira, por meio de sua pregoeira abaixo descrita, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de 
preços com vistas a futuras aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS pra uso na merenda 
escolar dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Palmas-TO, 
conforme condições, especifi cações e quantitativos constantes no Processo Administrativo nº 
2022044643, com abertura às 09 horas (horário de Brasília), do dia 29 de agosto de 2022, no 
site www.gov.br/compras/pt-br . O edital poderá ser consultado ou retirado no endereço ele-
trônico: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL_COMPLETO.pdf . 
Mais informações pelo e-mail: etianisiofi nanceiro@gmail.com ou telefone (63) 9.9217-8233
Palmas/TO, 15 de agosto de 2022

Neirivan Bequiman de Sousa Pereira 
Pregoeira

 Matrícula Funcional nº 413011743 
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ARTE

Idealizada pelas empresárias e galeristas Nicia Prado e Kelly 
Souza, da AMAN Arquitetura, Palmas ganhou no último dia 4 
de agosto, uma galeria particular com a proposta de se tornar 
um espaço para quem quer vivenciar a arte intensamente. A 
expectativa do espaço é realizar exposições periódicas, gratuitas 
e abertas ao público em geral.

Palmas inaugura nova 
galeria de arte com exposição 
de artistas tocantinenses


