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ATRASO E SUPERLOTAÇÃO

CARNAVAL

Carnês do IPTU 2023 estão disponíveis 
e quem paga à vista tem desconto

Os carnês do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 2023 de Palmas 
estão disponíveis, com os descontos já 

lançados do programa Nota Palmense 
Premiada, até 10%; do programa Palmas 
Solar, até 60%; de adimplência, 10%; e 

para pagamento à vista, 10%. O venci-
mento para pagamento à vista ou da pri-
meira parcela é 15 de março.

Pág. 04

Pág. 05 VÁCUO
Os parlamentares novatos, tanto estaduais, 

como federais, devem estar muito conscientes 
do grande vácuo que perdura na política tocan-
tinense há muitos anos, e certamente vão fazer 
de tudo para se projetar e alçar voos mais altos, 
tentando preencher esse vácuo.  

CAOS
Uma semana de muito sofrimento! Foi o que 

passou o povo de Palmas, com o caos gerado 
no transporte coletivo. E como eu publiquei, 
baseado no que li nas próprias explicações da 
prefeitura, o problema maior foi uma questão 
de timing! Tempo!

PERDE
A eleição dupla, da Mesa Diretora da As-

sembleia Legislativa, já vai parar nos tribunais. 
Resta esperar o desfecho, já que nos últimos 
tempos a Constituição vem sendo descumprida 
pelo próprio STF. Uma coisa é certa: a propala-
da democracia perde com essa eleição dupla.

OPINIÃO

IMPOSTO

SEMANA DE SUFOCO NO 
TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS

Palmas terá Capital da Fé, circuito 
em Taquaruçu e blocos de rua Pág. 06

Djavan Barbosa

Passageiros passaram horas esperando nos pontos e estações 
de ônibus de Palmas na última semana. Ônibus superlotados e 
muita indignação. A população tem cobrado e espera uma solução 
para o caos que se formou. PÁG. 03
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS

Professora Janad Valcari (PL)

nProfessora Janad Valcari é advogada, 
administradora de empresas, neurop-
sicopedagoga, tecnóloga em gestão 
e empresária no ramo da Educação. 
Natural de Palmeirópolis, reside em 
Palmas desde 1992. Recentemente, 
foi presidente da Câmara de Palmas, 
sendo reconhecida entre asmelhores 
parlamentares do Brasil. Em 2022, foi a 
deputada estadual mais votada na capi-
tal e a mulher mais votada do Tocantins, 
com 31.587 votos.

Claudia Lelis (PV)

nEleita em 2022 para seu segundo 
mandato como deputada estadual 
pelo Partido Verde, já exerceu cargo de 
secretária de Comunicação de Palmas. 
Foi a primeira mulher eleita vice-
-governadora do Tocantins e a primeira 
integrante nacional do Partido Verde 
(PV) a ocupar o cargo. Na Aleto, atua 
em defesa das políticas públicas para 
mulheres, turismo, cultura, esportes e 
desenvolvimento social.

Professor Júnior Geo (PSC)

nProfessor Júnior Geo é assim 
conhecido por sua trajetória profis-
sional e vínculo com a Geografia. 
Pós-graduado em Desenvolvimento 
Sustentável, éconcursado pelo IFTO 
e ministra aulas em escolas e cursos 
preparatórios para concursos e vesti-
bulares. Em 2012, foi eleito vereador 
de Palmas, tendo sidoreeleito em 
2016. Em 2019, iniciou sua atuação 
como deputado estadual, sendo o 
deputado mais bem votado na capital, 
reelegendo-se em 2022.

Wiston Gomes (PSD)

nNatural de Araguatins, é técnico 
agropecuário e em Gestão Ambiental. 
Em 2022, foi eleito deputado estadual 
com 10.704 votos, distribuídos em 137 
municípios, defendendo as bandeiras 
do servidor público e do produtor 
rural. Disputou a primeira eleição em 
2018, quando alcançou uma suplên-
cia. Fundou e presidiu o Sindicato e a 
Associação dos Servidores da Defesa 
Agropecuária Sindagro/AFA, liderando 
lutas em prol dos direitos da categoria.

Marcus Marcelo (PL)

nGraduado em Biologia e Medicina 
Veterinária, Marcus Marcelo é professor 
de carreira da rede estadual há mais de 
20 anos. É defensor da Educação e da 
causa animal. Foi secretário de Governo 
em Araguaína de 2006 a 2008. Foi elei-
to vereador por dois mandatos, de 2013 
a 2020, e durante o período assumiu a 
presidência da Câmara Municipal por 
três vezes, de 2013 a 2018. Em 2020, 
foi eleito vice-prefeito de Araguaína e, 
em2022, deputado estadual.

Gutierres Torquato (PDT)

nNatural de Uruaçu (GO), considera-
-segurupiense de coração, onde viveu 
sua infância e juventude. Formado em 
Fisioterapia e Direito, foi secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, ese-
cretário da Administração e da Saúde 
de Gurupi. Em 2021, assumiu uma 
suplência na Assembleia Legislativa do 
Tocantins e, em 2022, foi eleito deputa-
do estadual pelo povo tocantinense.

Moisemar Marinho (PSB)

nNatural de Itaguatins, é graduado 
em Direito. Policial civil do Tocantins, 
foi membro do Conselho Superior de 
Polícia Civil e presidente do Sinpol. Em 
2017,assumiu suplência de vereador 
em Palmas. Em 2020, foi o 5º vereador 
mais votado da capital. Primeiro policial 
civil no Tocantins, eleito para depu-
tado estadual, defende as bandeiras 
da Segurança Pública, dos servidores 
públicos e do bem-estar da população 
tocantinense.

Vanda Monteiro (UB)

nNatural de Miranorte, é empresária 
e bacharel em Direito. Já foi frentista, 
vendedora de peixe e de espetinhos. 
Exerceu o cargo de diretora na Escola 
de Gestão Municipal, desenvolvendo o 
Programa de Modernização da Gestão 
Escolar. Participou do processo de 
implantação do Resolve Palmas e do 
programa Jovem Empreendedor. Em 
2016, foi eleita vereadora de Palmas; 
em 2018, tornou-se deputada estadual 
e, em 2022, reeleita com expressivos 
18 mil votos. 

Vilmar do Detran (SD)

nSeu nome político está associado aotempo em que trabalhou no Detran, como 
chefe de Gabinete e diretor de Operações. Seu perfil conciliador e municipalista 
deu-lhe seu quarto mandato como deputado estadual,defendendo bandeiras como 
mobilidade, infraestrutura para as estradas e auxílio permanente aos municípios. É 
presidente do Solidariedade no Tocantins. É empresário e atua na vida pública há 
mais de 20 anos. Cresceu em Araguaçu e constituiu família em Colmeia, ondeca-
sou-se e teve filhos. 

Luciano Oliveira (PSD)

nNatural de Colmeia, foi criado em 
Goianorte, onde abriu uma loja voltada 
para vender produtos agropecuários e 
material de construção. É agropecua-
ristaformado em Pedagogia. Em 2012, 
foi eleito prefeito de Goianorte, com 
mais de 60% dos votos válidos, reeleito 
com 72% em 2016. Comandou duas 
administrações que mudaram a reali-
dade daquela cidade. Eleito deputado 
estadual em 2022, érepresentante da 
região centro-norte na Aleto. 

Amélio Cayres (Republicanos)

nBaiano, chegou ao Tocantins em 1976 
para exercer a atividade agropecuária. 
Em 1996, foi eleito prefeito de Espe-
rantina (TO), sendo reeleito em 2000. 
Foi eleito deputado estadual em 2006 
e reeleito para mais quatro mandatos 
consecutivos: 2010, 2014, 2018 e 
2022, ficando entre os deputados esta-
duais mais votados, com 22.921 votos 
nas eleições de 2022.

Jorge Frederico (Republicanos)

nNatural de Araguaína, é formado 
emCiências Contábeis. Já foi cartorário, 
empresário, radialista esportivo evere-
ador por Araguaína. Eleito deputado 
estadual em 2014, foi reeleito em 
2018. Na disputa pelo pleito em 2022, 
consagrou-se como o representante de 
Araguaína mais votado na história do 
Tocantins, com 24.929 votos, obtendo 
a posição como o quarto deputado 
estadual mais votado.

Léo Barbosa (Republicanos)

nNatural de Porto Nacional, 
cresceu em Taquaruçu, distrito de 
Palmas. Ingressou na vida política 
em 2016, quando foi eleito verea-
dor de Palmas. Em 2019, assumiu 
o Parlamento Estadual, onde 
permanece pela eleição de 2022. 
Nas duas eleições, sobressaiu-
-se como odeputado mais bem 
votado da história do Tocantins. 
Na Assembleia Legislativa, foi 2° 
vice-presidente da Mesa Diretora e 
presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura e Desporto.

Nilton Franco (Republicanos)

nAntes de chegar ao Legislativo, 
Nilton Franco já foi prefeito de 
Pium. Em 2014, foi eleito depu-
tado estadual, reeleito nos anos 
de 2018 e em 2022. Na Aleto, já 
presidiu as comissões de Seguran-
ça Pública; Constituição, Justiça 
e Redação; e Finanças, Tributa-
ção, Fiscalização e Controle. Fez 
parte da Mesa Diretora como 2º 
secretário e como 2º vice-presi-
dente. Nilton Franco já foi membro 
efetivo do Parlamento do Mercosul, 
e atualmente vice-presidente do 
Parlamento Amazônico.

Eduardo do Dertins (Cidadania)

nEngenheiro civil, é natural de 
Cravinhos (SP). Em 1995, mudou-
-se para Gurupi, onde foi chefe 
da regional do Departamento de 
Estradas e Rodagens do Tocantins 
(Dertins). Logo depois, assumiu a 
regional do órgão em Dianópolis. 
Em 2010, foi nomeado secretário 
da Habitação do Estado. Está em 
seu sexto mandato consecutivo 
como deputado estadual, iniciado 
em 2002. Destacam-se em sua 
atuação parlamentar as áreas da-
Educação, Cultura, Agropecuária e 
Saúde Pública. 

Ivory de Lira (PCdoB)

nNatural de Miracema do 
Tocantins, aos 24 anos elegeu-
-se vereador constituintenaquela 
cidade. Em Palmas, foi diretor de 
Articulação Política da Secretaria 
de Governo, presidente da União 
dos Vereadores do Tocantins 
(UVT), secretário de Governo da 
Prefeitura e vereador por quatro 
mandatos consecutivos, chegan-
doa ser presidente da Câmara 
(2011-2012). Em 2014, elegeu-se 
primeiro suplente de deputado 
estadual; em 2016, vereador para 
seu quinto mandato na Capital. 
Eleito deputado estadual em 
2018, foi reeleito em 2022.

Jair Farias (UB)

nCearense nascido em Monsenhor 
Tabosa, aos dois anos de idade veio 
com seus pais para Sítio Novo (TO), 
onde foi eleito vice-prefeito em 1992, 
chegando a assumir como prefeito 
por alguns meses nos anos de 1995 e 
1996. Em 2004, foi eleito novamente 
vice-prefeito e reeleito ao mesmo cargo 
em 2008. Em 2018,assumiu o Legisla-
tivo estadual, onde ocupou o cargo de 
1º secretário. Nas eleições de 2022, foi 
reeleito com 31.442 votos. 

Cleiton Cardoso (Republicanos)

nNatural de Porto Nacional, elegeu-se 
vereador de Palmas em 2012. Eleito 
deputado estadual em 2014, em 2018 
foi reeleito o terceiro mais bem votado 
do Estado. Em 2022, foi novamente 
reeleito para um terceiro mandato. Já 
ocupou a 3ª secretaria na Mesa Direto-
ra e a vice-presidente da Aleto. Como 
parlamentar, sempre atuou em defesa 
dos produtores rurais e do desenvolvi-
mento dos municípios. 

Eduardo Fortes (PSD)

nNatural de São Joaquim da Barra (SP) 
é formado em Medicina Veterinária. 
Veio para o Tocantins desde 2009. Em-
preendedor e atuante na área social, é 
idealizador dos projetos sociais Hortas 
Comunitárias, Sopão Solidário, Dia da 
Gestante, Atleta do Amanhã e Casa de 
Apoio. Foi eleito vereador de Gurupi 
para o período de 2017-2020. Chega 
ao Legislativo estadual com a missão 
de representar todo o Tocantins, em 
especial as regiões Sul e Sudeste.

Aldair Costa Sousa (Gipão) (PL)

nFormado em Administração, foi 
secretário municipal de Araguaína 
e vereador por cinco mandatos 
consecutivos naquela cidade. Chegou 
a presidir a Câmara de Vereado-
res nos períodos de 2005-2006 e 
2019-2020. Destacou-se como um 
dos parlamentares mais atuantes na 
elaboração de projetos de leis que 
ajudaram no processo de transfor-
mação de Araguaína. Em 2022, foi 
eleitodeputado estadual.

Olyntho Neto (Republicanos)

nNatural de Goiânia (GO), é produ-
tor agropecuário e empresário for-
mado emAdministração. Entrou para 
a vida pública aos 21 anos, quando 
assumiu a Câmara Municipal de 
Araguaína. Lá, presidiu o Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais 
(IMPAR) e foi secretário de Estado da 
Juventude e dos Esportes. Em 2014, 
foi eleito deputado estadual,reeleito 
em 2018 e, agora, em 2022. Atuan-
te, propositivo e participativo, vem 
fazendo a diferença na Aleto. 

Fabion Gomes (PL)

nNatural de Tocantinópolis, é aposen-
tado como auditor fiscal. Iniciou sua 
trajetóriapolítica em 1990, quando 
eleito comosuplente de deputado esta-
dual, assumindo o Legislativo por várias 
vezes. Já integrou a Mesa Diretora, 
foi 1º secretário, 2º secretário, 1º e 2º 
vice-presidentes em diversas legis-
laturas. Em 2006, foi reeleito para o 
quinto mandato. Também já foi prefeito 
de Tocantinópolis por dois mandatos 
consecutivos. Em 2018, foi reconduzido 
à Aleto para o sexto mandato. Com a 
reeleição em 2022, assume o posto 
pela sétima vez.

Valdemar Júnior (MDB)

nNatural de Porto Nacional, é radialista 
formado em Direito. Entrou para a 
política em 2008, como vereador 
em Palmas. Foi secretário de Estado 
da Comunicação, superintendente 
da RedeSat Tocantins e secretário 
municipal de Urbanismo de Palmas. 
Foi eleito deputado estadual pela 
primeira vez em 2014. Já atuou como 
presidente doDiretório Metropolitano 
do MDB de Palmas. Na Aleto, assumiu 
a 2ªSecretaria da Mesa Diretora. Em 
2022, foi reeleito para o 3º mandato 
consecutivo como deputado estadual. 

Eduardo Mantoan (PSDB)

nA paixão de Eduardo Mantoan pela 
boa política vem do berço. Nascido 
no norte do Paraná, tem na família 
referências de gestores honestos e 
admirados pelo povo. Aos 25 anos, 
chegou ao Tocantins para exercer a 
advocacia. Ocupou cargos públicos no 
Estado, foi consagrado pastor e formou 
a família que sempre sonhou ao lado 
de Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas. 
Considera-se pronto para representar 
os tocantinenses na Assembleia Legisla-

Saiba quem são os 24 deputados estaduais 
que tomaram posse no Tocantins

POSSE

Deputados tomam posse e presidentes da 
Casa foram eleitos para dois mandatos

Com plenário e outros 
espaços lotados de au-
toridades e populares, a 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Tocantins (Ale-
to) deu posse aos 24 de-
putados para a 10ª Legis-
latura. A Sessão Especial 
de Posse foi presidida pe-
lo segundo vice-presiden-
te da Casa, deputado Leo 
Barbosa (Republicanos).

A solenidade seguiu os 
trâmites do Capítulo III, 
Seção I, do Regimento In-
terno da Aleto, com ato de 
apresentação dos nomes 
dos eleitos, seguido da 
confirmação do compro-
misso regimental de pos-
se e assinaturas dos ter-
mos individuais de posse.

O ato seguiu com 
pronunciamentos devi-
damente pré-definidos, 

feitos por um deputado 
novato, Professora Janad 
Valcari (PL), e pelo vete-
rano Professor Junior Geo 
(PSC), representando os 
demais. Discursou tam-
bém o governador Wan-
derlei Barbosa e o presi-
dente da Mesa, deputado 
Leo Barbosa.

No final da cerimônia, 
Leo convocou sessão ex-
traordinária, a ser realiza-
da ainda neste 1º de feve-
reiro, para as eleições das 
Mesas Diretoras nos 1º e 2º 
biênios da 10ª Legislatura.

Dentre os 24 parlamen-
tares empossados, oito 
foram eleitos para seu 
primeiro mandato no Le-
gislativo estadual; Gutier-
res Torquato (PDT), que 
já tinha assumido como 
suplente, volta à Casa de 

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) deu posse aos 24 deputados eleitos para a 10ª Legislatura.

Dos 24 parlamentares empossados, oito foram eleitos para seu 1º mandato.

Luciana Pires/Secom Palmas

Leis como titular. Quinze 
legisladores foram recon-
duzidos ao cargo.

A Mesa de Honra foi 
composta pelas seguintes 
autoridades: governador 

Wanderlei Barbosa (Re-
publicanos); vice-gover-
nador Laurez Moreira 

(PDT); prefeita de Palmas 
Cinthia Ribeiro e diversas 
autoridades. 

O deputado estadual 
Amélio Cayres (Repu-
blicanos) foi eleito pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa para o biênio 
2023/204. A votação foi 
unanime. O parlamen-
tar que tem sua base na 
região do Bico do Papa-
gaio, extremo norte do 
Tocantins.

Pela primeira vez foi 
realizada duas eleições 
para presidente da Casa 
de Leis. Após o mandato 
de Amélio Cayres quem 
vai assumir é Léo Barbo-
sa (Republicanos) filho do 
atual governador Wan-
derlei Barbosa.

Léo assume o mandato 
para o biênio 2025/2026.
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O que a prefeitura tem feito 
para solucionar o problema?

Segundo Flávio Chaves, 
presidente da ATCP, é preciso 
encarar a situação do trans-
porte coletivo em diferentes 
frentes. Sobre a bilhetagem 
eletrônica, informou que a 
mesma empresa que prestava 
serviço continuará atendendo 
a população de Palmas. A es-
colha da empresa foi para evi-
tar prazos mais longos para 
que o serviço fosse continua-
do. Segundo ele, foi feito um 
contrato emergencial e um 
processo licitatório será feito 
já com o serviço funcionando. 

“Essa mesma empresa 
não conseguiu fazer a migra-
ção do sistema e adequar as 
condições da empresa aqui-
lo que o poder público exige 

como dispositivo legal”, dis-
se justificando a ausência do 
serviço.

Sobre a gratuidade do 
transporte coletivo, o presi-
dente da ATCP destacou que 
a medida não isenta o poder 
público de prestar um serviço 
de qualidade. “É uma transi-
ção do privado para o público. 
É uma transição que passa por 
um trauma, mas não pode-
mos ficar acomodados com 
essa situação. A gratuidade é 
necessária nesse momento pa-
ra que o usuário tenha acesso 
ao serviço. De forma alguma 
estamos pensando, que por 
não estar sendo pago, nós te-
mos um cheque em branco 
para prestar o serviço de qual-

quer forma”, garantiu.
Apesar da reclamação dos 

passageiros, o presidente da 
ATCP disse que muita coisa já 
mudou e que o problema está 
sendo resolvido.

“Nosso monitoramento 
tem visto que apesar de uma 
aglomeração acontecer, lo-
go já vem outro veículo que 
saiu da garagem para levar os 
passageiros. Nós temos esses 
registros e o usuário tem um 
canal de reclamação, de ou-
vidoria e todos os ônibus tem 
câmera, o usuário que sofreu 
algum dano pode denunciar 
e nós usaremos de todos os 
requisitos legais para apurar e 
responsabilizar”, aponta.

Frente a essa semana can-

sativa e repleta de problemas, 
para os próximos dias o que 
a população que depende do 
transporte público mais quer 
é dignidade e um serviço de 
qualidade.

“Não quero ter que chegar 
ao trabalho suada, com a rou-
pa amassada e ainda atrasa-
da. Quero pagar pelo serviço, 
mas quero que ele seja de qua-
lidade”, apontou a vendedora 
Flávia Serafim.

“Nosso direito precisa 
ser respeitado e espero que a 
prefeitura não fique apenas 
prometendo melhorias e sim 
faça com que a população veja 
com os próprios olhos esse be-
nefício”, cobrou o ajudante de 
pedreiro César Rocha.

Usuários passam por mais um dia de sufoco. Estações e pontos de ônibus ficam lotados em horário de pico.

Passageiros precisam se espremer para entrar no ônibus.

TRANSPORTE COLETIVO

Após uma semana de sufoco, passageiros do 
transporte coletivo cobram por melhorias 
Redação / Primeira Página 

Segunda-feira, 30 de ja-
neiro de 2023 – Passageiros 
passam horas esperando 
nos pontos e estações de 
ônibus de Palmas. Ninguém 
tinha informações ou enten-
deu o que aconteceu para 
tanto atraso.  

A assistente administra-
tiva Raquel Soares disse que 
chegou no ponto de ônibus 
às 05h30 e só conseguiu se-
guir viagem após 8h. “Eu 
entro no trabalho sempre 
06h30, gosto de chegar an-
tes no ponto para não correr 
o risco de chegar atrasada. 
Hoje eu fiquei desesperada, 
cheguei muito tarde no tra-
balho”, afirma.

Depois que o caos foi ins-
talado com estações lotadas 
e poucos ônibus circulan-
do, a prefeitura de Palmas 
explicou que o número de 
motoristas foi reduzido por 
causa de um imbróglio en-
volvendo as empresas que 
administravam o transporte 
coletivo da capital. 

“No dia 27 de janeiro, a 
empresa Miracema Trans-
portes informou que não 
operaria mais a partir do dia 
29, domingo, mesmo diante 
da notificação da Agência de 
Transporte Coletivo de Pal-
mas (ATCP); Nessa mesma 
data, foram publicados no 
Diário Oficial do Município 
(DOM) os contratos de 123 
motoristas. Para agilizar a 
posse, no dia 28 de janeiro, 
o setor de Recursos Huma-
nos da Prefeitura realizou 
um plantão na garagem da 
empresa Miracema para dar 
posse aos motoristas contrata-
dos. Porém, nem todos os 123 
nomeados tomaram posse, 
muitos alegaram que muda-
ram de ideia e que agora não 
querem mais migrar para o 
regime trabalhista da Prefei-

Superlotação, demora, atrasos e estresse! A vida do passageiro que depende do transporte público da capital se transformou em um caos.

Passageiros tentam embarcar após horas de atraso.

Divulgação Djavan Barbosa

Djavan Barbosa Divulgação

De quem é essa conta?
Toda essa situação envol-

vendo o transporte coletivo 
de Palmas e a transição de 
comando das operações foi 
publicizada no fim do mês 
de novembro do ano passa-
do. Foi nessa época que foi 
divulgado que o contrato de 
concessão com as empresas 
que administravam o trans-
porte coletivo há décadas 
não seria renovado. Por cau-
sa dessa decisão, a Agência 
de Transporte Coletivo de 
Palmas foi criada para ge-
renciar o serviço que é ofere-
cido a população.

Segundo Fábio Ventura 
especialista em gestão pú-
blica a prefeitura de Palmas 
demorou para tomar todas 
as providências que iriam ga-
rantir que o serviço não fosse 
prejudicado. “Encerrar um 
contrato dessa magnitude é 
parte de uma decisão estraté-
gica. Você não toma esse tipo 
de decisão sem pesar os prós 
e contras e traçar um plano 
de ação para mitigar qual-
quer problema que possa 
surgir no caminho”, afirma.

O especialista enfatizou 
que mesmo na data que 
deveria assumir de forma 
integral a administração 
do transporte coletivo, a 
prefeitura ainda não esta-
va preparada. “Tivemos a 
prestação de serviços das 
outras empresas até o dia 
31 de janeiro. Mas mesmo 
no início de fevereiro foi 
perceptível que ainda não 
havia todos os funcionários 
contratados, não tinha em-
presa de bilhetagem fun-
cionado, não houve prepa-
ro suficiente”, destacou.

Apesar do transporte co-
letivo ser um serviço públi-
co, o passageiro é visto pela 
legislação como consumi-
dor. E caso esse usuário se 
sinta lesado é possível levar 
o caso à justiça.  “Hoje o di-
reito do consumidor protege 
o elo mais fraco das relações 
de consumo. Ou seja, quem 
foi penalizado porque o ser-
viço não foi ofertado de ma-
neira condizente, tem direito 
a reparação”, afirma a advo-
gada Marcela Costa.

tura”, diz um trecho da nota.
Nas redes sociais, a pre-

feita Cinthia Ribeiro (PSDB) 
criticou a postura das em-
presas que administravam 
os ônibus de Palmas. “Um 
absurdo o que estão fazendo 
com as pessoas que precisam 
do transporte coletivo em 
Palmas. Depois de divulga-
do no DOM a contratação 
de 123 motoristas, apenas 40 
compareceram para tomar 
posse. Os demais disseram 
ter ‘mudado de ideia’. Estra-
nho? Muito! A quem interes-
sa o caos?”, disse.

A prefeita informou que 
ações que prejudiquem a 
população não serão acei-
tas. “Não toleraremos ne-
nhum tipo de estratégia de 
última hora para tentarem 
criar caos. Não é justo pre-

judicar estes trabalhado-
res. Se o transporte público 
sempre foi uma ‘caixa de 
Pandora’ se preparem para 
ter todos os detalhes trazi-
dos à luz do conhecimento 
dos usuários e também da 
cidade”, ameaçou.

Terça-feira, 31 de janei-
ro de 2023 -  No último dia 
de prestação de serviços das 
antigas administradoras do 
transporte coletivo palmen-
se, houve mais problemas 
para os passageiros que en-
frentaram o horário de pico 
com mais atrasos e superlota-
ção nos ônibus.

A diarista Joelma Silva te-
ve problemas para conseguir 
chegar ao trabalho. "Assim 
como na segunda-feira eu 
esperei muito mais do que 
o normal e olha que eu vi na 
televisão dizendo que hoje já 
ia estar melhor", afirma a dia-
rista Joelma Silva.

Ainda na terça-feira, a 
prefeitura de Palmas infor-
mou que usuários do trans-
porte coletivo de Palmas 
iriam sentir a melhora na 
prestação do serviço ao lon-
go da semana. “Não temos 
problema com frota, com 
insumos e nem com funcio-
namento dos veículos. O que 
ocorreu na última segunda-
-feira, foi uma insuficiência 
de motoristas”, informou o 
presidente da Agência de 
Transporte Coletivo de Pal-

mas (ATCP), Fábio Chaves. 
Quarta-feira, 1º de feve-

reiro de 2023 – O início do 
mês de fevereiro marca tam-
bém o início da gestão inte-
gral do transporte coletivo de 
Palmas pela prefeitura. Mas 
segundo os passageiros, os 
problemas do começo da se-
mana não foram resolvidos 
como prometido.

“Para chegar ao trabalho 
tem sido uma luta diária. E 
eu estou indo espremida por 
que é o único jeito”, reclama 
a diarista Maria Silvéria.

“O ônibus chega atrasado 
e aí é aquela correria pra po-
der entrar. Você chega estres-
sado no trabalho”, afirma o 
auxiliar administrativo Car-
los Henrique.

Durante todos esses dias 
quem precisava fazer a recar-
ga do cartão de bilhetagem 
eletrônica também encon-
trou dificuldades. Os postos 
de recarga estavam fechados 
e quem precisa pegar dois 
ônibus precisou pagar mais 
caro, já que não era possível 
fazer a chamada baldeação 
com o cartão.

Uma solução paliativa 
foi divulgada na noite des-
sa quarta-feira, 1º, a prefeita 
publicou no Diário Oficial do 
Município um decreto auto-
rizando o transporte público 
de graça para a população 
que está sofrendo com todos 
esses problemas.

“Publicamos um decreto 
que institui a gratuidade do 
transporte coletivo até nós 
trazermos a normalização de 
todo o serviço, nós estamos 
fazendo um momento de 
transição. Agradeço pela to-
lerância, paciência, mas não 
é justo a população arcar com 
qualquer dano, prejuízo com 
relação ao serviço de trans-
porte coletivo”, disse a pre-
feita em um vídeo divulgado 
nas redes sociais.

Quinta-feira, 2 de feve-
reiro de 2023 - No primeiro 
dia de gratuidade da tarifa 
do transporte coletivo quem 
precisou pegar ônibus para ir 
para o trabalho, escola, facul-
dade disse que pouca coisa 
mudou ao longa da semana.

A auxiliar de serviços ge-
rais Maria Aparecida Gomes 
disse que chegou três vezes 
atrasadas no trabalho du-
rante essa semana. “A gente 

fica contando com a colabo-
ração do patrão, ainda bem 
que ele está vendo o que está 
acontecendo, não quero que 
ele pense que sou uma fun-
cionária que chega atrasa-
da”, afirma.

A estudante Laura Sil-
va conta que pegar ônibus 
na região do Jardim Aureny 
tem sido uma luta diária.  “É 
muito difícil, humilhante eu 
diria. Você precisa entrar se 
espremendo e isso depois de 
esperar bastante. Preciso que 
essa situação seja resolvida”, 
enfatiza.

Eu entro no traba-
lho sempre 06h30, 

gosto de chegar 
antes no ponto para 

não correr o risco 
de chegar atrasa-
da. Hoje eu fiquei 
desesperada, che-

guei muito tarde no 
trabalho".

O ônibus chega 
atrasado e aí é 

aquela correria pra 
poder entrar. Você 

chega estressado no 
trabalho”.

Raquel Soares 
Assistente administrativa

Carlos Henrique 
Auxiliar administrativo

"

"
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JANAD
A deputada estadual Janad Valcari 

(foto) chamou a atenção pela elegância 
na sua posse, e muita gente se pergun-
tava se na Assembleia Legislativa ela 
vai dar seguimento à sua briga aguer-
rida com a prefeita de Palmas, Cinthia 
Ribeiro, e como serão os embates na 
tribuna entre ela e o marido de Cin-
thia, Eduardo Mantoan. 

VÁCUO
Por sinal, os parlamentares nova-

tos, tanto os estaduais, como os fede-
rais, devem estar muito conscientes do 
grande vácuo que perdura na política 
tocantinense há muitos anos, e certa-
mente vão fazer de tudo para se pro-
jetar e alçar voos mais altos, tentando 
preencher esse vácuo.  

RESULTADO
Tanto Siqueira Campos como Mar-

celo Miranda não deixaram liderança 
fl orescer ao seu redor, e quando ambos 
saíram de cena, restou o vácuo. É por 
conta desse vácuo, por exemplo, que 
Mauro Carlesse se tornou governador. 

REAJUSTE
Miranda, que sem mandato e sem 

prestígio, deverá perder o comando 
do diretório estadual do MDB, deixou 
entre as várias heranças “benditas” 
dos seus governos, o reajuste de 25% 
dos servidores públicos, decidido pe-
lo STF, e que em breve tem que come-
çar a ser pago, incluindo retroativos 
bilionários. 

PAULO VIEIRA
Paulo Vieira, o humorista tocanti-

nense, que lamentou em um programa 
da TV Globo o Veio da Havan não ter 
morrido, vai inaugurar no dia 10 de fe-
vereiro, em sociedade com seu irmão 
Jose Neto, uma casa de shows em Pal-
mas, com capacidade para 1.600 pesso-
as. O local fi ca na Av. Teotônio Segura-
do, perto da Petz .  

CAOS
Uma semana de muito sofrimento! 

Foi o que passou o povo de Palmas, 
com o caos gerado no transporte co-
letivo. E como eu publiquei, baseado 
no que li nas próprias explicações da 
prefeitura, o problema maior foi uma 
questão de timing! Tempo! 

INOVANDO
A eleição dupla, da Mesa Direto-

ra da Assembleia Legislativa, já vai 
parar nos tribunais. Resta esperar o 
desfecho, já que nos últimos tempos a 
Constituição Federal vem sendo des-
cumprida pelo próprio Supremo Tri-
bunal Federal. Uma coisa é certa: a 
propalada democracia perde com essa 
eleição dupla. 

PEC QUE NÃO EXPLICA 
Como eu já publiquei anteriormen-

te, a Proposta de Emenda à Constitui-
ção estadual (PEC), que possibilitou a 
inovação, foi apresentada pelo então 
deputado estadual Ricardo Ayres, ho-
je deputado federal, no final do ano 
passado. A justifi cativa apresentada na 
PEC, não justifi ca a   eleição dupla.

AMÉLIO 
Para o primeiro biênio (23/24), foi 

eleito presidente da Casa o deputado 
estadual Amélio Cayres (Republica-
nos). A votação foi unanime. O parla-
mentar tem sua base na região do Bico 
do Papagaio, extremo norte do Tocan-
tins, e agradeceu o apoio dos demais 
parlamentares no seu discurso. 

LÉO BARBOSA 
Para o segundo biênio (25/26), a 

presidência estará a cargo do deputa-
do Leo Barbosa (foto) (Republicanos), 
parlamentar mais votado em 2022, fi -
lho do governador Wanderlei Barbosa, 
e que poderá vir a assumir o governo 
do Tocantins em 2026.

KÁTIA ABREU
E a Kátia Abreu, (foto) quem diria! 

Sumiu. Não se vê uma palavra na im-
prensa sobre a senadora derrotada. 
Lembrando que teve jornalistE que 
afirmava que ela estava cotada para 
ocupar ministério no governo do Lula. 
Pelo jeito, até agora, a madrinha de Ká-
tia, a Dilma, não se mexeu a favor dela. 

CAMPANHA
Um grande absurdo no Brasil dos 

absurdos, foi ministros do STF faze-
rem campanha para a eleição de Rodri-
go Pacheco na presidência do Senado 
Federal. Tempos mais do que sombrios 
esperam a sociedade pela frente. Isso 
com um STF que já fez de tudo para 
decidir a eleição a favor de Lula. 

TROCA-TROCA 
Aliás, os eleitores de Lula consegui-

ram ter mais uma visão do jeito Lula 
de ser. A noite da véspera da eleição 
foi longa para o presidente articular, 
ou melhor ir para o varejo do troca-tro-
ca para garantir a eleição de Rodrigo 
Pacheco. 

PIORAR
Lula não deixou a cadeia para vi-

rar presidente da República e perder a 
eleição da presidência do Senado. Fa-
to. E com isso, as coisas não vão con-
tinuar como antes, vão piorar e muito. 
Todo pensamento contrário ao poder 
que se acha absoluto será combatido. 
O PT quer eliminar a oposição e todas 
as vozes divergentes.

QUESTÃO
Um homem ateou fogo ao próprio 

corpo em protesto contra o ministro 
do STF, Alexandre de Moraes, com gri-
tos de morte ao “Xandão”. Radicalis-
mos de ambos os lados se sabe como 
inicia, mas não se sabe como termi-
na. E a grande questão nacional hoje 
é sobre quem nasceu primeiro, o ovo 
ou a galinha.  

TRISTE
Muito triste o fato de mais de três 

mil pessoas no Tocantins ainda esta-
rem esperando por uma cirurgia ele-
tiva nos hospitais públicos! O progra-
ma Opera Tocantins e os poucos mu-
tirões que foram feitos não consegui-
ram dar conta. É urgente zerar essa fi -
la! O povo pede socorro. Tem pessoas 
esperando há mais de três anos. 

EXEMPLO
O carnaval de Gurupi deveria ser 

um exemplo para Palmas, a capital 
do povo tocantinense, para jamais ter 
acabado com a sua folia tradicional, 
com a festa nas ruas. Lembrando que 
Palmas é a capital mais próxima de 
estados vizinhos num raio de quase 
mil quilômetros. 

MOVIMENTOU
Palmas só tem a ganhar com uma 

festa de Momo forte, o evento sem-
pre movimentou a economia. O Car-
naval da Fé tem o seu valor, mas é 
segmentado, contrariando o espirito 
da folia.   

EXCESSO
O advogado Emerson Grigollett e, 

disse que “sobre cada cidadão bra-
sileiro recai cerca de 5 mil artigos de 
lei. Juristas divergem, sociedade mal 
sabe que direitos tem, o cidadão, me-
nos ainda, a jurisprudência os aplica 
como quer. Mas parlamentares ainda 
vendem a "quantidade de leis" que fi -
zeram como uma "vantagem". 

SEM FISCALIZAR
Unanimidade em Assembleia Le-

gislativa pode representar tranquili-
dade para governador, mas pode re-
presentar intranquilidade para o po-
vo. Deputados unânimes no apoio a 
governador podem não lembrar que 
uma das suas duas funções é fi scali-
zar o Executivo.
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LANÇAMENTO

Novo site do Jornal Primeira Página é 
lançado com design moderno e interativo
Redação Primeira Página 

2023 começou com mui-
tas novidades no Jornal 
mais antigo e com circu-
lação ininterrupta do To-
cantins. O site do Primeira 
Página está de cara nova! 
Recém-lançada, a página 
do jornal está com um de-
sign moderno e muito mais 
interativo.

“O novo site do Jornal 
Primeira Página, é mais 
moderno, muito mais ágil, 
construído com o que exis-
te de mais recente nessa 
área. Além disso, tem um 
leiaute mais enxuto, o que 
facilita a navegação dos 
nossos leitores”, destaca 
a fundadora e editora do 
Primeira Página, Sandra 
Miranda.

O internauta vai navegar pelas notícias com mais facilidade. Apesar do visual, o jornalismo segue livre e independente.

Reprodução

O novo site do Jor-
nal Primeira Pági-
na, é mais moderno, 

muito mais ágil, 
construído com o 
que existe de mais 
recente nessa área. 
Além disso, tem um 
leiaute mais enxuto, 
o que facilita a na-
vegação dos nossos 

leitores".

Nós queremos dar voz ao povo. 
Um espaço para que a comunidade possa 

enviar reinvindicações, mostrar problemas 
e também denúncias”.

"

"

Para a diretora do jor-
nal Renata Miranda, o 
novo site foi criado para 

aproximar ainda mais o 
leitor assíduo e o internau-
ta que acompanham o Pri-

Fundadora e Editora do 
Jornal, Sandra Miranda.

Renata Miranda

meira Página há 37 anos.
“O novo site foi desen-

volvido por uma empresa 
do Rio de Janeiro que é es-
pecialista no segmento de 
criação de sites de jornais 
e de portais de comunica-
ção. O site foi construído 
com o que há de mais mo-
derno no mercado, com 
tecnologia de interação 
com várias plataformas”, 
afi rma.

As manchetes do dia, 
os acontecimentos mais 
importantes estarão sem-
pre em destaque no novo 
site. O Primeira Página 
também não abre mão de 
cobrar os assuntos que 
impactam a vida da co-
munidade tocantinense. 
Estamos sempre denun-
ciando os problemas que 
afetam a população, como 
o fechamento das unida-
des do restaurante comu-
nitário e situação de caos 
que foi instalada no trans-
porte coletivo.

“Nós queremos dar 
voz ao povo. Um espaço 
para que a comunidade 
possa enviar reinvindica-
ções, mostrar problemas e 

também denúncias”, pon-
tua Renata. 

Apesar do novo for-
mato e visual o que não 
muda é o compromisso 
com um jornalismo livre 
e independente. “Vamos 
intensificar a busca por 
oferecer um jornalismo 
de qualidade, investindo 
na contratação de mais 
profissionais e sobretu-

do, queremos fazer a di-
ferença na vida dos cida-
dãos, que terão no Jornal 
um canal para reclamar, 
criticar e denunciar, ca-
racterística da nossa lin-
da editorial, comunitária 
e independente”, afirma 
Sandra Miranda.

Ficou curioso? Acesse 
o novo site no endereço: 
www.jornalprimeirapagi-
nato.com

Confi ra mais no QR CODE

Prazo para vistoria 
é prorrogado em 
Palmas

A Secretaria Munici-
pal de Segurança e Mo-
bilidade Urbana (Sesmu) 
prorrogou para o dia 17 
de fevereiro o prazo pa-
ra atualização cadastral e 
vistoria dos veículos uti-
lizados no serviço públi-
co de transporte escolar. 
O adiamento consta na 
Portaria Nº 26/2023, pu-
blicada no Diário Ofi cial 
do Município (DOM) do 
dia 31 de janeiro. Atual-
mente o município conta 
com 13 permissionários.

Com a prorrogação, 
os permissionários de-
vem comparecer à sede 
da secretaria, situada 
no 3º andar do Edifício 
Via Nobre Empresarial, 
Quadra ACNE 1, Av. JK, 
no período de 1º a 17 de 

fevereiro para apresen-
tação da documentação, 
visando a atualização 
cadastral, renovação das 
permissões e emissão de 
autorização para vistoria 
do 1º semestre  de 2023.

Após a atualização 
cadastral, será emitida 
a autorização, na qual 
constará a data e horá-
rio da vistoria, que será 
realizada no Anexo I da 
pasta, localizado na Qua-
dra AASE 50 (502 Sul), 
Av. NS-2, por agentes de 
Trânsito e Transporte.

A secretaria ressalta 
que apenas cinco permis-
sionários passaram pela 
vistoria e quem perder o 
novo prazo fi cará sujeito 
a multa e remoção do ve-
ículo.

TRANSPORTE ESCOLAR

Vistoria do 1º semestre vai até 17 de fevereiro.

Divulgação
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CARNAVAL

Feriado em Palmas terá Capital da Fé, 
circuito em Taquaruçu e blocos de rua

O feriado alusivo ao 
Carnaval terá uma extensa 
e diversificada programa-
ção para os palmenses e tu-
ristas que vierem à Capital 
aproveitar os cinco dias de 
folga do trabalho. A prefeita 
de Palmas, Cinthia Ribeiro, 
confirmou a realização do 
Palmas Capital da Fé, que te-
rá nomes como Pe. Fábio de 
Melo e Cassiane. Também 
anunciou os investimentos 
que serão feitos no Carnaval 
de Taquaruçu e nos blocos 
carnavalescos de rua. “Se-
rá um feriado inesquecível, 
para marcar o retorno dos 
eventos tradicionais da data 
em nossa cidade, após dois 
anos sem programação ofi-
cial por causa da covid-19”, 
exaltou a prefeita, durante 
coletiva de imprensa realiza-
da no Centro de Convenções 
Arnaud Rodrigues (Parque 
do Povo).

“Este novo formato con-
templa tanto o Capital da 
Fé, que é o maior evento 
deste segmento da região 
Norte do País, quanto o car-
naval de Taquaruçu, que 
receberá uma grande es-
trutura e também os blocos 
de Palmas por meio de um 
edital. Nós governamos pa-
ra todos. Estes serão even-
tos que, com certeza, terão a 
marca de qualidade da Pre-
feitura de Palmas. Estamos 
fomentando a economia 
não só no discurso, mas na 
prática.” (Cinthia Ribeiro)

O Palmas Capital da Fé, 
realizado desde 2015 pela 
Prefeitura de Palmas, e des-
de 2018 com lei municipal 
específica, terá programa-
ção de shows de 17 a 21 de 
fevereiro, numa grande es-
trutura que será montada 
no estacionamento do Es-
tádio Nilton Santos. Estão 
confirmados os nomes de 
Pe. Fábio de Melo, Rosa de 
Saron, Catedral, Damares, 
Sarah Farias, Midian Lima, 
DJ PV, Pe. Alessandro, Anjos 
do Resgate, Pregador Luo e 

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, confirmou a realização do Palmas Capital da Fé, que terá nomes como Pe. Fábio de Melo.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, confirmou o Palmas Capital da Fé.

22 empreendedores serão selecionados.

Edu Fortes/Prefeitura de Palmas

Regiane Rocha/Secom Palmas

Cassiane. Ao todo serão qua-
tro shows por noite, incluin-
do apresentações de artistas 
católicos e gospel regionais.

A estrutura terá como 
centro das atenções o Palco 
Fenda da Rocha – numa re-
ferência à fenda através da 
qual Deus falou com Moi-
sés – , por onde passarão as 
bandas e os músicos cristãos 
durante os cinco dias de Ca-
pital da Fé. Um imponente 
portal dará acesso ao local 
dos shows, que terá praças 
de alimentação com food 
trucks e barracas dos dois 
lados, além de um espaço 
kids – sucesso em eventos 
anteriores – e banheiros quí-
micos em número suficien-
te para atender ao público 
estimado de 40 mil pessoas 
por noite. 

Taquaruçu

A tradição do Carnaval 
das marchinhas vai levar 
para Taquaruçu quem gos-
ta de curtir o feriado com 
brincadeiras e cortejos car-
navalescos. Para este ano, 

a Prefeitura de Palmas, por 
meio da Agência Municipal 
de Turismo, fará um inves-
timento tanto em estrutura, 
quanto nos grupos artísticos 
locais. As praças Joaquim 
Maracaípe e Vereador Tarcí-
sio Machado vão concentrar 
a folia, de 18 a 21 de feverei-
ro, interligadas por um cir-
cuito passando pela Praça 
das Crianças. 

A programação artística 
ainda está na fase de aná-
lise da documentação dos 
blocos e bandas de Taqua-
ruçu que se candidataram 
a receber o apoio financeiro 
da Prefeitura de Palmas. 
Mas a diversão das crianças, 
jovens e adultos, famílias 
inteiras, está garantida, se-
ja nos pontos de cultura ou 
nas tendas brincantes. 

Blocos de rua

A prefeita também 
anunciou o lançamento de 
um edital para apoiar ini-
ciativas de blocos de rua das 
diversas regiões da Capital. 
A Prefeitura de Palmas, por 

meio da Fundação Cultu-
ral (FCP), vai apoiar até 15 
blocos carnavalescos com 
o recurso de R$ 15 mil pa-
ra cada. Poderão concorrer 
ao apoio financeiro blocos, 
bandas, fanfarras, cordões, 
cortejo e afoxés que reú-
nam integrantes não remu-
nerados, acompanhados 
de músicos contratados ou 
não, em formato de banda, 
conjunto musical, bateria 
ou orquestra ou som mecâ-
nico que desfilam em deter-
minado circuito de rua da 
cidade, de forma organiza-
da, trajando figurinos e/ou 
apenas acompanhando um 
tema específico, cantando e/
ou dançando. 

Cinthia Ribeiro dividiu a 
apresentação da programa-
ção do feriado de Carnaval 
com o presidente da Agtur, 
Tom Lyra, e o presidente da 
FCP, Giovanni Assis. Em se-
guida, atendeu aos jornalis-
tas presentes na coletiva.

Fundação Cultural de 
Palmas lança edital de apoio 
a blocos carnavalescos

Meu Deus! 
O que é tudo isso?

Eu tenho certeza que 
você já ouviu na TV o apre-
sentador do jornal falando 
sobre SELIC, CDI, IPCA. 
Também aposto que você 
mesmo já falou quando es-
tava no caixa do supermer-
cado: “nossa, moça(o), tá 
tudo tão caro!”. Hoje você 
vai entender um pouqui-
nho mais sobre como todas 
essas siglas impactam no 
seu dia a dia, o porquê de 
“estar tudo tão caro, enten-
der o funcionamento desse 
“mercado” do dinheiro.

Mas como assim “mer-
cado” do dinheiro? Te ex-
plico: a primeira coisa que 
precisamos compreender é 
que o dinheiro nada mais 
é do que um produto de 
troca. Lembra das aulas 
de história que o professor 
contava sobre o escambo, 
em que os portugueses tra-
ziam objetos que pra eles 
eram comuns, em troca 
de algo que eles queriam? 
Espelho em troca de pau 
Brasil, por exemplo, subs-
titua agora o espelho pelo 
dinheiro, entendeu?

Para falar sobre o que 
é a Selic, preciso te expli-
car sobre Taxa Básica de 
Juros, que é a ferramenta 
utilizada pelos governos e 
pelos bancos centrais que 
direciona as taxas de ju-
ros usadas nas operações 
financeiras no geral. Essa 
taxa básica de juros vai in-
fluenciar de forma incisiva 
o consumo e o crescimen-
to de uma economia e de 
um país, podendo ser de 
forma positiva ou negati-
va. A Selic é a taxa básica 
de juros do Brasil, que é 
definida a cada 45 dias pe-
lo Comitê de Política Mo-
netária (COPOM). A Selic 
é a forma mais utilizada 
pelo comitê para conter a 
inflação no Brasil.

E essa famosa “infla-
ção”, quem é? A inflação 
ou IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) 
é o aumento persistente e 
generalizado dos preços 
dos produtos e serviços, na 
prática é o que nos permite 
avaliar o quanto o seu di-
nheiro se desvalorizou em 
um período determinado.

E tudo isso se comunica 
e influencia na sua vida! 

Vou te mostrar co-
mo: quando a pandemia 
do Covid-19 estourou no 
mundo, a população ficou 
confinada meses, em al-
guns estados e países mais, 
em outros menos. Com 
esse confinamento, mui-
tas empresas e autônomos 
deixaram de ter a sua ren-

da pelo trabalho, nesse mo-
mento entrou o governo 
com os auxílios emergen-
ciais – e isso não foi só no 
Brasil, foi no mundo todo!

Enquanto as famílias 
estavam gastando menos 
no início – pois não saiam 
de casa – e recebendo au-
xílios e renda, o seu poder 
de compra naturalmen-
te aumentou. O consu-
mo, por sua vez, acabou 
aumentando muito nos 
supermercados, em far-
mácias, padarias, etc. E 
quando o consumo (ou a 
demanda) aumenta, chega 
um momento que faltam 
produtos (oferta reduzida), 
nessa hora os preços so-
bem. Quando essa falta de 
produtos – e consequen-
te aumento de preços – é 
pontual, ou seja, por algum 
momento ou motivo, como 
de junho a novembro não 
temos colheita de MAÇA 
no Brasil, então faltam pro-
dutos e o preço sobe, essa 
inflação também é tempo-
rária. Já o que aconteceu 
devido a pandemia, foi 
uma inflação generalizada 
e persistente, visto que o 
desastre de saúde durou 
quase 2 anos.

E o que a taxa Selic tem 
com isso? Em 03/ 2021, o 
Copom iniciou o ciclo de 
aumento da Selic, com o 
objetivo de controlar a in-
flação brasileira, saindo de 
uma taxa de 2,75% para a 
Selic atual em 13,75% ao 
ano. Quanto mais alta esti-
ver a Selic, menos dinheiro 
circulando na economia 
do país, como consequên-
cia o consumo cai, a oferta 
acaba “sobrando”, e temos 
uma tendência de redução 
dos preços – ou seja, da 
inflação. E o resultado foi 
rápido e claro: em outubro 
de 2021 o Brasil computava 
uma inflação de 10,67% ao 
ano, e em 2022 fechamos o 
ano no patamar de 5%.

Eu sei, eu sei que esse 
foi o bate papo mais “pe-
sado” em termos técnicos 
que já tivemos até aqui, po-
rém todos esses conceitos 
que você começou a apren-
der aqui são fundamentais 
para todos os passos da 
sua organização financeira, 
em busca de um bem-estar 
e uma relação saudável 
com o seu dinheiro.

Desireé Sponholz é sócia e CEO do Maximum Capital Escritório de Investimentos e da Maximum 
Educação e Negócios. Formada em Administração e Direito, se especializou no Mercado Financeiro, 
tendo mais de 13 anos de experiência atuando nas melhores instituições do país, certificada como 
especialista em investimentos pela Anbima e Ancord. Atualmente segue como Assessora de Investi-
mentos direcionada aos segmentos High Level e Top Tier, com o qual já possui 6 anos de experiência.

Prefeitura abre inscrições para 
ambulantes no Capital da Fé 2023

A Prefeitura de Pal-
mas, por meio da Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e 
Emprego (Sedem), abriu 
o período de inscrições 
para os vendedores am-
bulantes que desejam tra-
balhar no evento Capital 
da Fé 2023, que acontece 
de 17 a 21 fevereiro, no 
Estádio Nilton Santos. O 
credenciamento pode ser 
feito até o dia 7, das 13 às 
19 horas, na Casa do Em-
preendedor, localizada na 
quadra ACNE 1 (104 Nor-
te), Rua NE 01, ao lado da 
Loja Kastelar.

Conforme o edital de 
Nº 001/2023 publicado do 
Diário Oficial do Municí-
pio (DOM), nessa terça-
-feira, 31, foram reserva-
das 34 vagas para os em-

preendedores disponibili-
zarem produtos alimentí-
cios durante a festividade. 
Poderão participar da 
seleção, pessoas jurídicas – 
Microempreendedores In-
dividuais (MEIS) – que te-
nham interesse em exercer 
atividades de ambulantes 
no ramo de alimentação, 
bebidas, e decoração que 
atendam aos critérios esta-
belecidos no edital. 

OPORTUNIDADE

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DO CAPITAL DA FÉ

Sexta-feira, 17 (Noite Gospel)
    Regional Gospel
    Sarah Farias
    Midian Lima
    Regional Gospel

Sábado, 18 (Noite Católica)
    Regional Católico
    Rosa de Saron
    Pe. Fábio de Melo

    Regional Católico

Domingo,19 (Gospel/Católico)
    Regional Gospel
    DJ PV
    Pe Alessandro
    Damares

Segunda, 20 (Noite Católica)
    Regional Católico

    Anjos do Resgate
    Catedral
    Regional Católico

Terça, 21 (Noite Gospel)
    Regional Gospel
    Pregador Luo
    Cassiane
    Regional Gospel

VEJA COMO FICOU A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS:

nOito para food trucks;
nQuatro para artigos religiosos.

As outras 22 vagas para os empreende-
dores que necessitam utilizar estandes 
para disponibilizarem produtos alimen-
tício são:
nDuas para caldo;
nDuas para hambúrguer;
nDuas para cachorro-quente;

nDuas para bolos, doces e tortas;
nDuas de pastel;
nDuas para tapiocas e crepes;
nDuas para açaí, sorvete e gelados;
nDuas para carne na chapa;
nDuas para derivados de milho;
nDuas para massas e pizzas;
nDuas para comidas típicas em geral.
Mais informações: http://diarioo-
ficial.palmas.to.gov.br/media/dia-

rio/3150-31-1-2023-23-9-40.pdf 

Sorteio
De acordo com a Sedem, o sorteio que 
vai definir a lista dos trabalhadores con-
templados para atuarem na festividade, 
está previsto para ocorrer no dia 10, 
às 15 horas, no auditório do Centro de 
Convenções Arnaud Rodrigues, próximo 
ao supermercado Atacadão.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado.

BRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS) 
CNPJ nº 13.214.370/0001-73, situado no escritório de representação localizado na Ave-
nida LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em 
frente a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 2 de fevereiro de 2023.

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado.

BER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM EUROPA) CNPJ 
nº 12.194.789/0001-48, situado no escritório de representação localizado na Avenida 
LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente 
a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 2 de fevereiro de 2023.

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado.

RB4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSE 152) CNPJ nº 
19.290.684/0001-31, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO-
05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a 
Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 2 de fevereiro de 2023.

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado.

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 122) CNPJ nº 
11.827.923/0001-38, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO-
05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a 
Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 2 de fevereiro de 2023.

Por este edital, fica(m) NOTIFICADO e CONVOCADO a comparecer em nosso escritó-
rio, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da 
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifica-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identificado.

GPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA), 
CNPJ nº 15.650.380/0001-87 Rua Antônio Nunes da Silva, Qd. 033 Lt. 010.
Alto da Boa Vista - Gurupi / TO
CEP 77425-295

Gurupi- TO, 2 de fevereiro de 2023.

Por este edital, fica(m) NOTIFICADO e CONVOCADO a comparecer em nosso escritó-
rio, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da 
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notifica-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identificado.

BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM NOVA AMÉ-
RICA), CNPJ nº 15.644.291/0001-28 Rua Antônio Nunes da Silva, Qd. 033 Lt. 010.
Alto da Boa Vista - Gurupi / TO
CEP 77425-295

Gurupi- TO, 2 de fevereiro de 2023.

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE

LUCIA RODRIGUES COSTA SOBRINHO 783.672.711-49 4049 005 016 FERNANDO RODRIGUES DE ALENCAR 052.941.081-86  2342 025 007

FABIANO ALVES DE SOUSA  986.650.571-53
FABRICIO ALVES DE SOUSA 011.974.481-36 2498 037 022
MARCELO BARREIRA DE OLIVEIRA 503.902.443-68 2342 025 007
RENATA VIEIRA DOS SANTOS 025.027.281-42 2319 013 013

MICHELLE ARAUJO BARROS ALVES 056.746.741-40
MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA ARAUJO 068.279.411-24 790 011 002
OTILIO DE SOUSA LOPES 052.631.301-39 1055 005 002
RONALDO VIANA COSTA 419.591.671-20 22 008 002
THAMYRIS SILVA RIOS LEAL 030.224.271-66 488 018 033

ADILSON RODRIGUES FERRAZ
ANTONIO FILHO LOPES DE OLIVEIRA
FRANCIELA FERREIRA TEXEIRA GOMES
RONALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ARLENE FIDELES DE OLIVEIRA FERREIRA
FABRICIA RODRIGUES DA SILVA
JONATHAS RODRIGUES VIEIRA
LAYNNE JHULLY MEDEIROS
LUDYMILA BARBOSA LACERDA
MARIANA RODRIGUES DA SILVA

94047332100
96797215153
00830443100
00829856188

06101287360
02832142109
04700698136
03460828110
05870398177
05446124189

1694
2339
2214
2017

686
553
985
140
818
682

113
115
113
122
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021
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026
003
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006
007
021
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028
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado.

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 151 - PALMAS) 
CNPJ nº 11.827.923/0001-38, situado no escritório de representação localizado na Ave-
nida LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em 
frente a Pamonharia Paraíso.

Palmas - TO, 31 de janeiro de 2023.

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE
THIAGO BATISTA AMORIM 024.718.351-20 3193 029 019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer 
em nosso escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo 
de 15 dias, a contar da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu 
(s) interesse (s), relativos ao contrato particular de compromisso de compra e 
venda de lote/terreno. Esta notificação e convocação tem o objetivo de cumprir 
o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identificado.

G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM NOVA 
AMERICA), CNPJ nº 18.083.373.0001-39, localizado na Avenida mãe dedé, QD 
31 Lts: 04, 05 e 06 Bairro: Jardim América – Porto Nacional – TO.

Porto Nacional - TO, 31 de janeiro de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
REGIANE RIBEIRO DA SILVA 01462363270 2932 011 014
MYLLAKATTYELE LEAL DOS SANTOS 01690727110 2912 005 026
HOSITON NEVES ROCHA 86706551104 3008 015 008
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 01190099000102 2105 010 013
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 01190099000102 2103 010 014

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 De Citação Com Prazo De 20 Dias. O Doutor Nilson Afonso Da Silva, 
meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 
2º Cível, processam-se os autos n.º 0002206-78.2019.8.27.2722, de Ação de 
Execução requerida por Bradesco Administradora De Consorcios Ltda em 
face de Daniella Gloria Alencar, e, por este meio Cita de a executada 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias 
proceder ao pagamento da importância de R$ 25.706,12 (vinte e cinco mil, 
setecentos e seis reais e doze centavos) acrescida dos acessórios e 
cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de 
seus bens tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, 
querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado 
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 28 de novembro de 2022. K-06e13/02

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

Dois novos restaurantes estão 
oferecendo prato feito a R$ 3

Mais dois contratos de 
adesão ao Programa Res-
taurante Popular, da Prefei-
tura de Palmas, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Sedes), foram 
assinados. Agora também 
passam a oferecer refeições 
ao preço de R$ 3,00, a usuá-
rios cadastrados, os restau-
rantes ‘Império do Sabor’ 
em Taquaralto e ‘Route 
Hamburgueria’, na Ave-
nida Teotônio Segurado. 
A oficialização da parceria 
ocorreu na sede da pasta. 

A titular da Sedes, 
Adriana Aguiar, recebeu 
os proprietários dos res-
taurantes e fez questão de 
ressaltar que a economia 
também é beneficiada com 
o programa. “Esses dois 
restaurantes reforçam os 

atendimentos no centro e 
em Taquaralto, e consoli-
dam o que temos falado 
com frequência: o incre-
mento também à econo-
mia”, disse a secretária, 
alegando que está traba-
lhando a possibilidade de 
a parceria com as empresas 
ser mantida mesmo após 
a entrega da reforma dos 
Restaurantes Comunitários 
(Sul e Norte). 

Restaurante Império do 
Sabor em Taquaralto foi ca-
dastrado para oferecer até 
50 refeições diariamente e 
está localizado na Rua 16, 
Quadra 08, Lote 24, casa 1, 
em Taquaralto. Conforme o 
proprietário, Adriano Leal, 
o destaque do cardápio é o 
‘Bife acebolado’, que recebe 
elogios dos clientes desde 

a inauguração, há mais de 
um ano. Sobre a parceria 
com o Município, ele é en-
fático: “foi ótimo, de tirar o 
chapéu, tanto para os em-
presários quanto para a po-
pulação”. 

O usuário que quiser 
almoçar no Restaurante 
Route Hamburgueria te-
rá à sua disposição pratos 
executivos “caprichados”, 
como contou o proprietá-
rio do local, Roberto La-
cerda, durante a assinatura 
do contrato junto à Sedes, 
nesta terça. Localizado na 
Quadra ACSO 50 (501 Sul), 
Avenida Teotônio Segu-
rado, Lote 18, salas 1 e 2, o 
Route Hamburgueria está 
cadastrado para oferecer 
até 100 refeições diárias. 
“Significa mais facilidade. 

Quem trabalha na região ou 
nas proximidades não pre-
cisa sair para almoçar, fica 
por ali mesmo”, ressaltou o 
empresário.

Cadastros  
Para ter acesso à ali-

mentação ao preço popu-
lar de R$ 3,00, o cidadão 
precisa estar inscrito no 
CadÚnico, e efetivar o ca-
dastro junto ao programa 
Restaurante Popular, para 
isso, deve apresentar do-
cumento oficial com foto, 
CPF e o Número de Iden-
tificação Social (NIS), em 
um dos diversos pontos de 
cadastramento, disponibi-
lizados pela Prefeitura de 
Palmas, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento  
Social (Sedes).

RESTAURANTE POPULAR

IMPOSTO

Carnês do IPTU 2023 de 
Palmas já estão disponíveis 

Os carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) 2023 de Palmas 
estão disponíveis, com os 
descontos já lançados do 
programa Nota Palmen-
se Premiada, até 10%; do 
programa Palmas Solar, 
até 60%; de adimplência, 
10%; e para pagamento à 
vista, 10%. O vencimento 
para pagamento à vista ou 
da primeira parcela é 15 de 
março, mesmo prazo pa-
ra pagamento da Taxa de 
Coleta de Lixo (TCL) e da 
Contribuição para Custeio 
dos Serviços de Iluminação 
Pública (Cosip), cobradas 
no carnê do IPTU. 

O contribuinte que op-
tar pelo pagamento à vista 
do IPTU terá um desconto 
de 10%. Os contribuintes 
que encerraram o ano de 
2022 sem nenhum débito 
em atraso com a Prefeitura 
de Palmas também terão 

O vencimento para pagamento à vista ou da primeira parcela é 
15 de março, mesmo prazo para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo.

Quem paga à vista tem desconto.

Regiane Rocha/Secom Palmas

um desconto de 10%, a tí-
tulo de adimplência. Já o 
programa Nota Palmense 
Premiada possibilita des-
conto de até 10%, confor-
me créditos de notas fis-
cais de serviços revertidos 
pelo contribuinte em até 
30 de novembro de 2022. 
Já pelo programa Palmas 
Solar, que teve prazo pa-
ra solicitação até dia 15 de 
dezembro do ano passado, 
o desconto pode chegar a 
60% para quem atendeu os 
requisitos. 

A Secretaria Municipal 
de Finanças (Sefin) detalha 
que o IPTU e taxas podem 
ser parceladas em até dez 
vezes, desde que o valor 
mínimo da parcela seja de 
20 Ufips, que equivale a 
R$ 84,00. Ou seja, o IPTU 
e taxas terão o número de 
parcelas conforme o valor 
mínimo. Confira abaixo o 
calendário de pagamento, 
com as datas de vencimen-
to das parcelas. O Calen-
dário Fiscal do IPTU foi 
publicado no Diário Oficial 

do Município (DOM), no 
último dia 24, página 9.

Os carnês do IPTU 2023 
foram enviados para os en-
dereços dos imóveis. Mas, 
os boletos podem ser aces-
sados no site da Prefeitura 
de Palmas – palmas.to.gov.
br -, no menu Serviços. É 
preciso ter o CCI do imó-
vel, caso não tenha, pode 
acessar “Pesquisar CCI”, 
onde é possível buscar o 
número pelo endereço no-
vo ou antigo, mais o CPF 
do proprietário do imóvel.

Para as pessoas que 
não tem acesso à internet, 
a Sefin orienta que bus-
quem uma das unidades 
do Resolve Palmas – da 
região Norte, no Capim 
Dourado Shopping; da 
região Central, na Aveni-
da JK; da região Sul, em 
Taquaralto. Nesse caso, é 
importante levar os docu-
mentos pessoais.
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Finalmente fevereiroooo, mês do carnaval, de alegria e música boa!!! 
 Eu amo tá sempre aqui partilhando notícias, novidades e oportunidades. 

Obrigada por acompanhar a nossa coluna. Super beijo!!!

Plenário e galerias 
lotadas. Assim foi a 
abertura dos traba-
lhos na Assembleia 

Legislativa do Tocan-
tins durante a sessão 
solene que marcou a 

posse dos  24 deputa-
dos e deputadas que 

vão integrar a 10ª 
Legislatura da Aleto. 
Veja quem prestigiou 

o evento.

Edu Fortes
Divulgação Eduardo Lago

Fotos: Jaciara Barros

Divulgação

Durante as posses nos poderes 
Legislativo estadual e Judiciário, 
ocorridas na última quarta-fei-
ra, dia 1º, a prefeita de Palmas 
Cinthia Ribeiro, participou das 
cerimônias com um magnífico 
vestido da Rosana Tavares. Ela 
optou por um uma bolsa da 
Bottega Veneta, e brinco da Isa-
bela Portela para complemen-
tar o look.  A Makeup & Hair do 
Studio Lily Rodrigues.

Clemilda Borges Lima de Sousa, 
esposa do deputado Fabion Gomes. Nilmar Ruiz.

Presidente da Fieto, Roberto Pires e sua esposa, a 
médica Leticia Barbosa Pires.

Fevereiro chegou com a publicitária 
Quesia Gomes Fonseca, sopran-
do velinhas, a Quesinha, como é 
chamada entre os mais íntimos 
comemorou com familiares!

Time da Distribuidora de Bananas Tocantins participa de treinamento 
Interno. Com o objetivo de apresentar aos colaboradores a expansão 
da empresa, metas para este ano, bem como o relacionamento com o 
cliente e o clima organizacional a Distribuidora de Bananas Tocantins 
realizou a convenção interna.  O evento contou com o comando da 
Tudy Vieira que está à frente do Comando de Operações Bate Meta 
(C.O.B.A.M) você é a chave!

A cerimonialista Alessandra Saraiva deu brilho 
especial à cerimônia de posse da Abrajet Tocan-
tins. Ela vem assinando cerimônias oficiais com 
maestria e competência.

Luxo

Soprando velinhas
Treinamento

Competência


