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ACIDENTE NA TO-280

Prefeitura de Palmas 
tem mudanças no 1º 
e 2º escalões

Pág 04NOMEAÇÕES

Governador Wanderlei reafirma parceria do 
Governo do Tocantins com o MPTO

O governador do Tocantins, 
Wanderlei Barbosa, participou 
da posse do procurador-geral de 
Justiça (PGJ), Luciano Casaroti, 

em cerimônia realizada na última 
quinta-feira, 26, na sede do Minis-
tério Público do Tocantins (MP-
TO), em Palmas. O evento ofi cia-

liza a recondução do PGJ para o 
biênio 2023-2024, após reeleição e 
nomeação ocorrida ainda em ou-
tubro de 2022.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribei-
ro, realizou uma série de mudanças nas 
composições dos órgãos da Administra-
ção Direta e Indireta da Capital

Pág. 04POSSE

Os 12 mortos no trágico acidente na TO-280, próximo a Na-
tividade, retornavam de atendimento médico em Palmas. De 
acordo com a prefeitura de Almas, a van que bateu de frente 
com um caminhão pertence à Secretaria de Saúde do municí-

pio. Entre as vítimas estão quatro homens, sete mulheres e um 
bebê que morreram no local da batida. Dois homens foram le-
vados com vida para hospitais de Natividade e Porto Nacional 
com fraturas. PÁG. 02 E 03

ACIDENTE NO SUDESTE DO 
TOCANTINS DEIXA 12 MORTOS

Deliana Rodrigues dos Santos

João Batista de Oliveira

Emilena Pinto de Oliveira Jailma Ramalho Costa

Jordana Guedes e a filha de 4 
meses Rute Guedes

Marcilene Aparecida de 
Andrade

Joaquim Pereira e 
Antonia Fernandes

Luciano de AlmeidaJailma Ramalho

Wesler Ferreira Folha

Arquivos de família/Divulgação
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Prefeitura de Palmas tem 
mudanças no 1º e 2º escalões

A prefeita de Palmas, 
Cinthia Ribeiro, realizou 
uma série de mudanças 
nas composições dos ór-
gãos da Administração 
Direta e Indireta da Ca-
pital, com novas nomea-
ções e realocações de au-
xiliares que já fazem par-
te de sua gestão. Cinthia 
havia antecipado, no iní-
cio de janeiro, que reali-
zaria uma reforma admi-
nistrativa, com ênfase no 
aproveitamento de servi-
dores do quadro efetivo 
da Prefeitura em cargos 
estratégicos da gestão no 
primeiro e segundo esca-
lões. 

As mudanças de co-
mando em secretarias e 
autarquias municipais 
constam na edição nº 
3.146, do Diário Oficial 
do Município (DOM), 
publicada nesta terça-fei-
ra, 25. Para o comando 
da pasta da Educação, 
foi confirmado o nome 
da servidora de carreira 
do Município, professora 
Maria de Fátima Pereira 
de Sena e Silva (Fátima 
Sena), que já respondia 
pela secretaria-executiva 
do órgão. 

Entre as alterações 
promovidas pela prefei-
ta, está a nomeação de 
Edmilson Vieira das Vir-
gens como secretário de 
Desenvolvimento Urba-
no e Serviços Regionais 
(Sedusr). Até então, ele 
vinha acumulando a Ca-
sa Civil, onde era titular, 
e a Sedusr, como interino. 

Gustavo Bottós de 
Paula deixa a Secretaria 

NOMEAÇÕES

Cinthia Ribeiro, realizou uma série de mudanças nas composições dos órgãos.

Divulgação

Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e 
Emprego (Sedem) para 
assumir a Casa Civil. Pa-
ra o seu lugar na Sedem, 
a prefeita nomeou Tom 
Lyra, que passa a res-
ponder cumulativamente 
pela Agência de Turismo 
(Agtur), da qual era titu-
lar. William Ribeiro Brito 
sai do Desenvolvimento 
Social (Sedes) para ser 
executivo da Sedem.

Para a Secretaria de 
Governo e Relações Ins-
titucionais, que estava 
vaga desde a saída de Ro-
gério Ramos, que foi para 
o Sebrae, foi nomeado o 
ex-prefeito de Paranã Fa-
brício Viana Camêlo Con-
ceição, que terá como se-
cretário-executivo, Fábio 
Ribeiro. 

Duas autarquias tam-
bém tiveram mudanças 
com a reforma. Para a 
Fundação de Esportes e 
Lazer, a prefeita Cinthia 

nomeou Raimundo No-
nato Cavalcante Júnior, 
que ocupava a secreta-
ria-executiva da Sedem, 
como presidente. Já para 
presidir a Fundação da 
Juventude, foi nomea-
da a servidora efetiva do 
Município Marttha de 
Aguiar Franco Ramos. 

F o r a m  n o m e a d o s , 
ainda, Fernanda Teixei-
ra Halum Pitaluga para 
ocupara a secretaria-exe-
cutiva da Sedes; João 
Paulo César Lima como 
secretário-executivo de 
Finanças (Sefin); e Nélio 
Lopes Nogueira como 
secretário-executivo da 
Fundação Cultural de 
Palmas (FCP). 

O Diário Oficial desta 
terça traz, também, no-
meações para cargos do 
segundo escalão e con-
tratos temporários em 
diversos órgãos, especial-
mente na Educação. Para 
conferir todos os atos.

POSSE

Governador Wanderlei reafirma parceria 
do Governo do Tocantins com o MPTO

O governador do To-
cantins, Wanderlei Barbo-
sa, participou da posse do 
procurador-geral de Justi-
ça (PGJ), Luciano Casaroti, 
em cerimônia realizada na 
última quinta-feira, 26, na 
sede do Ministério Público 
do Tocantins (MPTO), em 
Palmas. O evento oficializa 
a recondução do PGJ para o 
biênio 2023-2024, após ree-
leição e nomeação ocorrida 
ainda em outubro de 2022.

Durante a posse, o Go-
vernador destacou o traba-
lho realizado pelo PGJ Lu-
ciano Casaroti nos últimos 
dois anos na condução do 
Ministério Público do To-
cantins (MPTO). “Fico feliz 
em ver o doutor Luciano 
Casaroti à frente mais uma 
vez do Ministério Público. 
Temos o órgão como referên-
cia na defesa da cidadania 
e do processo democrático. 
Como Governador, tenho 
a maior honra de assinar a 
sua recondução para o novo 
biênio. Desejo sucesso a to-
dos membros do Ministério 
Público e que o seu trabalho 
possa ter o mesmo êxito do 
último mandato”, discursou 
Wanderlei Barbosa.

O evento oficializa a recondução do PGJ para o biênio 2023-2024, após reeleição e nomeação ocorrida ainda em outubro de 2022.

Governador Wanderlei Barbosa, participou da posse do procurador-geral de Justiça (PGJ).

Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins

Jucetins e CRC/TO 
assinam Termo de 
Cooperação

O presidente da Jun-
ta Comercial do Estado 
do Tocantins (Jucetins), 
José Aníbal, e o presi-
dente do Conselho Re-
gional de Contabilidade 
(CRC/TO), João Gonça-
lo, assinaram um Termo 
de Cooperação Técnica 
para compartilhamen-
to de dados, que irá fa-
cilitar a fiscalização do 
exercício da profissão 
contábil.

A assinatura ocorreu 

na manhã desta sexta-
-feira, 27, na sede do 
CRC em Palmas (TO), 
durante reunião plená-
ria da entidade. 

O documento estabe-
lece que a Jucetins com-
partilhará informações 
para o Conselho relati-
vas aos profissionais de 
contabilidade e empre-
sas contábeis que proto-
colarem processos de re-
gistro mercantil no por-
tal Simplifica Tocantins. 

CONTABILIDADE

O Governador defendeu 
o alinhamento dos órgãos 
estaduais com o MPTO vi-
sando melhorar o atendi-
mento da população. “Nós 
temos uma relação institu-
cional muito forte. O Minis-
tério Público é o órgão em 
que as pessoas depositam 
confiança e eu me coloco à 
disposição para fazermos 
um mandato de parcerias”, 
finalizou.

Luciano Casaroti agra-
deceu a confiança do Go-

vernador e dos membros do 
Ministério Público. “Chefiar 
uma instituição como Mi-
nistério Público é um gran-
de desafio e responsabili-
dade. Após mais de 20 anos 
como promotor de Justiça, 
voltar a assumir o mais al-
to cargo da instituição ge-
ra uma expectativa muito 
grande”, ressaltou.

O PGJ também reforçou 
a parceria do Ministério 
Público com o Governo do 
Tocantins. “Sabemos como 

o Governo do Tocantins 
é compromissado com a 
instituição. O governador 
sempre respeitou o Minis-
tério Público. Por isso, so-
mos gratos pela parceria, 
confiança e ajuda do Go-
verno com os nossos traba-
lhos”, afirmou.

Segundo mandato

No ano de 2020, a vitó-
ria do então promotor de 
Justiça Luciano Casaroti 
para comandar o MPTO, 

marcou o retorno dos pro-
motores poderem disputar 
o cargo de PGJ após mais 
de 20 anos, período em que 
somente procuradores usu-
fruíram dessa prerrogativa.

Reeleição e nomeação

A reeleição de Luciano 
Casaroti ocorreu no dia 7 
de outubro de 2022, quan-
do o procurador-geral de 
Justiça obteve 97 votos, o 
que representa 92% dos 
membros aptos a votar. 

Na ocasião, ele disputou o 
pleito como candidato úni-
co, após sua primeira ges-
tão, no biênio 2021-2022. 
A nomeação foi publicada 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOE), pelo governa-
dor Wanderlei Barbosa, 
três dias depois, em 10 de  
outubro.

Homenagem

Ainda durante a cerimô-
nia, autoridades e demais 
participantes prestaram 
condolências e homenagea-
ram as vítimas do trágico 
acidente ocorrido na noite 
desta quinta-feira, 25, pró-
ximo a cidade de Almas, 
com 1 minuto de silêncio. O 
acidente causou a morte de 
12 pessoas, incluindo uma 
bebê de 4 meses e um idoso 
de 68 anos de idade.

PReSençaS

A posse do PGJ foi pres-
tigiada pela prefeita de 
Palmas, Cinthia Ribeiro; se-
cretários de estados; depu-
tados estaduais e federais; 
membros do judiciário; co-
mandantes militares; e ou-
tras autoridades políticas e 
institucionais.
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TO-
CANTINS SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE 
PALMAS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0020299-10.2015.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.  RÉU: RAIMUNDO DAVID NORMANDO NETO RÉU: 
RAIMUNDO DAVID NORMANDO NETO EIRELI - EPP EDITAL Nº 6831247 EDITAL DE 
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS A Excelentíssima Senhora Doutora EDS-
SANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0020299-10.2015.8.27.2729, Classe: Execução de 
Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de RAIMUNDO 
DAVID NORMANDO NETO e RAIMUNDO DAVID NORMANDO NETO EIRELI - EPP, e que 
por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida RAIMUNDO DAVID NORMANDO 
NETO, CPF: 01425262155 e RAIMUNDO DAVID NORMANDO NETO EIRELI - EPP, CNPJ: 
20213595000170, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conheci-
mento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 
defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cientifi cando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme de-
terminado no Despacho do evento 94. Tudo em conformidade com a petição inicial e 
decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
através do link: eproc - Consulta Pública: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso 
à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado me-
diante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila 
e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após 
fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o 
número e a chave do processo 535303310115 para acesso integral. Eu, Samuel Alves 
de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unifi cada das Varas Cíveis de 
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito 
abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assina-
do por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Almas – TO, comunica a quem interessar a realização das seguintes 
licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001.2023, exclusivo ME/EPP e prioridade local ou re-
gional, tipo menor preço, início de recebimento das propostas: 30/01/2023, abertura 
prevista: dia 10/02/2023 às 08h00min – (Horário de Brasília-DF), através da página ele-
trônica da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil (www.bll.org.br), objeto: registro de preços 
para futura aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar a 
ser fornecida nas instituições de ensino da rede pública municipal, e atendimento das 
demandas da prefeitura municipal, secretarias e fundos municipais.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2023, tipo menor preço, abertura prevista: dia 09/02/2023 
às 10h00min, objeto: contratação de serviços especializados no monitoramento e avalia-
ção dos instrumentos de gestão em saúde, com respectiva alimentação no sistema DI-
GISUS; assessoria, monitoramento e auditoria da atenção básica; assessoria e monitora-
mento de indicadores do Previne Brasil, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Almas-TO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2023, abertura prevista dia 14/02/2023, às 10h00min, 
tipo menor preço, objeto: contratação de empresa de engenharia para construção do 
abatedouro municipal, conforme projeto básico - Convênio Federal nº 924786/2021.
Informações: Prefeitura Municipal, sala de licitações, Av. São João, Centro, Almas – TO. 
CEP: 77310-000, telefone: (63) 3373-1211, site: www.almas.to.gov.br, e-mail: licita-
cao@almas.to.gov.br, expediente de 07h:00min as 13h:00min.

Maylan Cardoso
Pregoeiro

A BRENERGY BRASIL ENERGIA SUSTENTÁVEL AMBIENTAL LTDA. (CNPJ
24.539.574/0001-09), por determinação do Instituto Natureza do Tocantins
- NATURATINS, torna público que recebeu do Instituto Natureza do Tocantins – NATU-
RATINS a Autorização para Manejo de Animais Silvestres – AMAS Nº 1-DBAP/2023, com 
validade até 23/01/2024, para o Projeto Complexo Fotovoltaico Miracema, localizado na 
zona rural do município de Miracema do Tocantins/TO.
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Procedimento Comum Cível Nº 0010216-77.2020.8.27.2722/TO Autor: Banco 
Bradesco S.A. Réu: Fredson Alves Da Silva Edital Nº 7000916 Citando: Fredson 
Alves Da Silva , CPF/CNPJ nº 63049095350 atualmente em lugar incerto e não 
sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Procedimento Comum Cível que lhe é 
proposta por Banco Bradesco S.A., bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestar, sob pena de revelia e confissão. Advertência: Art. 344 do C.P.C (Não 
contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na 
inicial) Requerente: Banco Bradesco S.A..Requerido: Fredson Alves Da Silva 
Ação: Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0010216-77.2020.8.27.2722 . 
Prazo Do Edital: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. K-30/01e06/02

Edital Nº 7099240 Edital De Citação Com Prazo De 30 (Trinta) Dias O 
Excelentíssimo Senhor Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível de Palmas/TO, no uso de suas atribuições legais e na formada lei, etc... 
Faz Saber a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas/TO tramita o processo 
de nº 0005155-59.2016.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta 
por Banco Bradesco Cartoes S.A. E Banco Bradescos.A. em desfavor de Bruno 
De Freitas Teixeira, e que por este meio procede a Citação da parte Requerida 
Bruno De Freitas Teixeira,CPF: 00902635107, atualmente em endereço incerto e 
não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no 
prazo de 15 (quinze)dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial. Fica a parte CIENTIFICADA que, em 
caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no 
Despacho do evento 149. Observações: O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, sendo 
que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será 
publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. A resposta deverá ser apresentada 
por meio eletrônico, através de advogado devidamente cadastrado no sistema 
EPROC. Caso não tenha condições de arcar com as despesas do processo, 
procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Para a prática do ato 
processual, deve o advogado se cadastrar previamente no sistema de processo 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Tocantins (e-Proc./TJTO), nos termos do art. 2º 
da Lei n. 11.419/2006 e Instrução Normativa n. 05/2011 do TJTO. Em caso de 
substabelecimento, este deverá ser providenciado pelo profissional que já se 
encontra habilitado, em sua própria página de acesso ao sistema e-Proc./TJTO. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema 
e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta 
Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: 
eproc - Consulta Pública: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à 
consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado 
mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma 
tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e 
prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, 
bastando inserir o número e a chave do processo 934164875816 para acesso 
integral. Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria 
Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser 
autêntica a assinatura da MMª. Juíza Coordenadora abaixo lançada. Palmas/TO, 
data certificada eletronicamente. K-30/01e06/02

CONSCIENTIZAÇÃO

Hanseníase: Dia nacional 
serve de alerta para população

A conscientização é pri-
mordial para a prevenção 
e tratamento de diversas 
doenças. Ciente disto, a 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-TO) chama a 
atenção da população pa-
ra o Dia Mundial Contra a 
Hanseníase e o Dia Nacio-
nal de Combate e Preven-
ção da Hanseníase, ambos 
celebrados em todo último 
domingo do mês de janei-
ro. Só em 2022, foram diag-
nosticados no Tocantins 
698 casos novos de hanse-
níase na população geral e 
43 casos novos na popula-
ção menor de 15 anos.

O Dia Mundial de Con-
tra a Hanseníase foi cria-
do pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 
1954, já o Dia Nacional de 
Combate e Prevenção da 
Hanseníase teve sua cria-
ção feita por meio da Lei nº 
12.135, de janeiro de 2009. 
As datas tem como intui-
to conscientizar e alertar a 
população sobre o cuidado 
com a Hanseníase.

A diretora de Vigilância 
de Doenças Transmissíveis 
e Não Transmissíveis da 
SES-TO, Gisele Silva Car-

valho Luz, explica que “a 
Secretaria presta auxílio aos 
municípios no tratamen-
to da enfermidade. Todos 
os esforços são necessários 
para o enfrentamento da 
doença que envolve com-
promisso político, ações 
estratégicas e o estabeleci-
mento de parcerias efi cazes 
e sólidas visando a redução 
da carga da doença e das in-
capacidades físicas”.

A diretora complementa 
que “o Estado do Tocantins 
visa fortalecer o Programa 
Estadual da Hanseníase em 
todos os níveis de comple-
xidade. Um grande avanço 
para 2023 foi a Aprovação 
da Linha de Cuidado da 
Pessoa com Hanseníase pe-
lo Conselho Estadual de 
Saúde no último dia 19 de 
janeiro”.

Segundo a responsável 
técnica pela área de hanse-
níase no Tocantins, Dany 
Carvalho Monteiro, “o Es-
tado reforça a necessidade 
de atenção e mobilização 
e combate a doença, e tra-
balha junto aos municípios 
ao longo do ano para que a 
informação sobre a hanse-
níase chegue à população e 

a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) chama a atenção da população para o Dia 
Mundial Contra a Hanseníase e o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase.

a procura o para o diagnós-
tico seja maior, pois a par-
tir do diagnóstico precoce, 
do tratamento oportuno e 
da avaliação dos contatos é 
que interrompe a cadeia de 
transmissão e evita novos 
adoecimentos”.

A DOENÇA

A hanseníase é uma 
doença infecciosa, contagio-
sa, de evolução crônica cau-
sada pela bactéria Mycobac-
terium leprae. Atinge princi-
palmente a pele, as mucosas 
e os nervos periféricos, com 
capacidade de ocasionar le-
sões neurais.

A transmissão da han-
seníase ocorre pelo contato 
prolongado de pessoa a pes-
soa, por meio de gotículas 
de saliva (tosse ou espirro), 
com uma pessoa que esteja 
com a doença, e que não es-
teja tratando e o tratamento 
da doença é ofertado gratui-
tamente pelo SUS, por meio 
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), feito de forma 
ambulatorial.

OS SINTOMAS DA DOENÇA SÃO:
Manchas (brancas, aver-

melhadas, acastanhadas ou 

amarronzadas) e/ou área 
(s) da pele com alteração da 
sensibilidade térmica (ao ca-
lor e frio) e/ou dolorosa (à 
dor) e/ou tátil (ao tato);

Comprometimento do 
(s) nervo (s) periférico (s) – 
geralmente espessamento 
(engrossamento) – associado 
a alterações sensitivas e/ou 
motoras e/ou autonômicas;

Áreas com diminuição 
dos pelos e do suor;

Sensação de formiga-
mento e/ou fi sgadas, princi-
palmente em mãos e pés;

Diminuição ou ausên-
cia da sensibilidade e/ou da 
força muscular na face, e/ou 
nas mãos e/ou nos pés;

Caroços (nódulos) no 
corpo, em alguns casos 
avermelhados e dolorosos.

ESTRATÉGIA

O Ministério da Saúde 
(MS) lançou a Estratégia 
Nacional de Enfrentamen-
to para 2023-2030, que tem 
perspectiva que os estados 
fomentem a implantação do 
Protocolo Clínico de Diretri-
zes Terapêuticas da Hanse-
níase (PCDT), com a dispo-
nibilização de novos testes 
nos municípios.

ATC de Palmas 
vai contratar 171 
profissionais

A prefeita Cinthia Ribei-
ro autorizou na sexta-feira, 
27, a contratação tempo-
rária de 171 pessoas para 
atender as demandas da 
Agência de Transporte Co-
letivo de Palmas (ATCP). 
“Essas contratações são 
parte da mão de obra dos 
funcionários, que estavam 
vinculados às empresas 
concessionárias responsá-
veis pelo serviço de trans-
porte coletivo. Agora, essas 
pessoas terão o seu vínculo 
empregatício com a Prefei-
tura de Palmas”, explica o 
presidente da ATCP, Fábio 
Barbosa Chaves.

O maior número de 
vagas é para motorista de 
ônibus, oportunidade para 
123 pessoas. Também têm 
vagas para assistente admi-
nistrativo, 11; para mecâ-
nico, nove; lavador de ôni-
bus, oito. Para lanterneiro 
e eletricista, três vagas para 
cada área. Já borracheiro, 
fi scal e almoxarife são duas 
vagas para cada. As contra-
tações de moleiro, lubrifi-
cador, frentista, tapeceiro, 
auxiliar de manutenção, 
auxiliar de limpeza, assis-
tente em eletrônica e chefe 
de garagem, contam com 
uma vaga.

OPORTUNIDADE
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No último dia 14 de janeiro no Prince Eventos,  aconteceu o Baile em comemoração aos 14 anos 
da ROTAM (Rondas Ostensivas Tática Metropolitana) 3ª Companhia do BPCHOQUE PMTO.  Os 

presentes foram animados pela Banda Oh Delícia. Estiveram presentes no Evento o Comandante 
Geral da PMTO, o Chefe do Estado Maior e o Comadante do BPCHOQUE.

Fotos: Ademir dos Anjos

Divulgação

Divulgação

Alguns ROTAMZEIROS junto ao comandante Geral e 
Sub-comandante, Coronel Barbosa e Coronel Cláudio.

Registro da chef Kananda Gomes e 
sua filha Aurora.

Mood férias ativado da empresária 
Brunna Barcelos. 

O comandante Geral da PM do 
Tocantins, coronel Márcio Antonio 
Barbosa de Mendonça e sua esposa 
Nara Cristiane Barbosa. 

SGT Marcos Lira, CABO Zaqueu, SGT Parente, CABO Natam  e  
as queridas esposas Adriana, Gleycy Rubiana e Poliana Santos

Major Robson, comandante do 
BPCHOQUE.

Ten Coronel 
Valdeone, Ten 
Coronel W. Costa, 
Major Júnior 
(Sub-comandante 
do BPCHOQUE e 
comandante da 
ROTAM).

RAIADOS que participaram do evento de 14°aniversário.

Presença

Férias


