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O Governo do Tocantins, por meio da 
Secretaria de Estado da Administração (Se-
cad) e da Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), prorrogou o período de inscrições 
para o concurso público da educação até o 
dia 10 de abril.

Não importa se é no Plano diretor ou 
na região sul, nas ruas de Palmas encon-
trar buracos no meio do caminho virou 
rotina.  O motorista de aplicativo Igor 
Pires diz que achar ruas sem buracos é 
uma raridade. “Todos os dias eu rodo a 
cidade inteira trabalhando. E não estou 
exagerando quando digo que em todo 
o canto de Palmas você encontra bura-
cos”, desaba.

Inscrições para 
o concurso da 
educação são 
prorrogadas 

Buracos geram 
grande dor de 
cabeça aos 
motoristas

Palmas terá 11 
mil vagas de 
estacionamento 
rotativo no centro 
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OPORTUNIDADE

PALMAS

ESTACIONAMENTO

Novo prazo para se inscrever 
vai até o dia 10 de abril.

Buracos estão espalhados 
por toda a capital.

Djavan Barbosa

 Márcio Vieira

MATANÇA DE GATOS 
É UM PROBLEMA 

CRÔNICO EM PALMAS
Várias quadras de Palmas têm registrado casos de morte de gatos por 

envenenamento. O problema cresce ano após ano e já é crônico. Os casos 
muitas vezes são registrados na polícia, mas a população ainda sente que 
essa crueldade fica impune. PÁG. 03essa crueldade fica impune. PÁG. 03
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Principal suspeito 
de matar a esposa 
se apresenta e é 
liberado
Redação / Primeira Página 

O principal suspei-
to de matar Priscila 
Lopes Ferreira de 32 
anos se apresentou à 
polícia. O homem era 
marido da vítima que 
morreu no Jardim Au-
reny após receber sete 
facadas.

O suspeito se apre-
sentou na Delegacia 
de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (DHPP) 
e após ser ouvido foi 
liberado. Apesar de ser 

o principal suspeito, 
ele não foi preso pois 
o período do flagrante 
terminou e ainda não 
existe um mandado de 
prisão.

Priscila Lopes foi 
morta após ser esfa-
queada na própria 
cama. A perícia que 
esteve no local infor-
mou que a mulher foi 
assassinada com sete 
ou oito facadas. Ela ti-
nha marcas pelo corpo 
que indicavam que ela 
tentou se defender.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Palmas terá 11 mil vagas de estacionamento 
rotativo no centro da cidade

Redação / Primeira Página 

Os motoristas de Palmas 
voltarão a experimentar o 
estacionamento rotativo 
no centro da capital. No 
dia 24 de março a prefeitu-
ra vai lançar uma licitação 
para definir uma empresa 
que irá fornecer softwares 
e equipamentos para insta-
lação do sistema de estacio-
namento.

A gestão ficará a cargo 
da própria prefeitura. O 
contrato da licitação que 
será em formato de pregão 
eletrônico é no valor de 
15.674.553,60 por ano.  Nes-
te montante estão previstas 
10.999 vagas que serão ins-
taladas nas quadras ACNO 
1 (103 Norte), ACSO 1 (103 
Sul), ACNE 1 (104 Norte) 

e ACSE 1 (104 Sul). Serão 
6.246 para carros e 4.753 
para uso exclusivo de mo-
tocicletas.

Ainda não há informa-
ções de valores da tarifa do 
novo rotativo. Mas essa não 
é a primeira vez que esse 
modelo de estacionamento 
é adotado em Palmas. Em 
2015 um empresa ficou a 
cargo da concessão dos es-
tacionamentos da capital. 
Os problemas começaram 
quando o Tribunal de con-
tas declarou que o contrato 
era irregular.

A nova empresa que 
vencer a licitação deverá 
disponibilizar aplicativos 
para telefones, portal na 
internet, cartões recarregá-
veis, parquímetros e veícu-
los para fiscalização.

No dia 24 de março a prefeitura vai 
lançar uma licitação para definir uma 
empresa que irá fornecer softwares e 

equipamentos para instalação do 
sistema de estacionamento.

Divulgação

Reprodução Redes SociaisDivulgação/CMP

Câmara de Palmas não aprova 
lei da “linguagem neutra”

A Câmara Municipal 
de Palmas esclareceu em 
nota que não foi apro-
vado seja pelo Plenário 
ou pelas suas Comissões 
Permanentes projeto de 
lei para a implantação 

da “linguagem neutra” 
na grade curricular e 
no material didático de 
instituições públicas ou 
privadas de ensino de 
Palmas. Esclarece, ainda, 
que tão pouco foi realiza-

da sessão “na calada da 
noite” para a aprovação 
de matérias legislativas 
com essa temática e que, 
atualmente, não existem 
projetos semelhantes em 
tramitação.

Esta Casa reafirma o 
seu compromisso com 
toda a sociedade palmen-
se e se coloca à disposi-
ção de todos para demais 
esclarecimentos que se 
façam necessários.

Priscila Lopes Ferreira.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O contrato da licitação 
que será em formato de pregão 

eletrônico é no valor de 
15.674.553,60 por ano.

"



fatos registrados através 
de Boletim de Ocorrência a 
respeito da morte de gatos 
na Quadra 307 Norte.

Mas não é a primeira 
vez que gatos são alvo de 
envenenamento em Pal-
mas. Ano após ano os re-
gistros vem aumentando. 
Uma advogada também foi 
a polícia após perceber que 
seu gato foi envenenado. O 
pet foi resgatado das ruas, 
recebia amor e carinho de 
toda a família, mas não re-
sistiu ao envenenamento.

Na região sul de Palmas, 
a dona de casa Marta Regi-
na diz que já perdeu vários 
gatos e que tem certeza de 
que ao menos três foram 
envenenados.  “É uma tris-
teza sem fim, você ver o seu 
animalzinho tão querido 
bem em um dia e morto em 
outro. É muito comum usa-
rem chumbinho para matar 
os bichinhos que são tão 
inocentes”, afirma 

Nas quadras 106 e 108 
norte também foram regis-
trados mortes de animais. 
Nessas quadras existem co-
lônias com água e comida 
para os gatos de rua ou os 
que estão abandonados. Se-
gundo a costureira Graziela 
Almeida são nesses locais 

    É uma tristeza 
sem fim, você 
ver o seu ani-
malzinho tão 

querido bem em 
um dia e morto 

em outro". 

"

MORTE DE ANIMAIS 

Crueldade e matança; Envenenamento de 
gatos é um problema crônico em Palmas

O empresário Douglas 
Correia é apaixonado por 
gatos! Ele adotou vários ga-
tinhos e não pode ver um 
animal em situação de rua 
que quer ajudar. “Os gatos 
são minha família, são co-
mo filhos. Estão comigo há 
muito tempo e eu não vivo 
sem eles”, afirma.

Mesmo com uma roti-
na de trabalho estressante 
e bastante corrida, o em-
presário sempre encontra 
tempo para os animais de 
estimação. “Eles são minha 
companhia, eu vivo por 
eles. É por todo esse amor 
que se vejo algum gato 
abandonado eu vou querer 
ajudar”, pontua.

Apesar do amor e cuida-
do que o empresário tem, já 
virou um problema crônico 
a morte de gatos em qua-
dras de Palmas. O caso mais 
recente virou caso de polí-
cia, um homem chegou a re-
gistrar um boletim de ocor-
rência após gatos morreram 
na quadra 307 norte. A sus-
peita é de envenenamento.

O homem que denun-
ciou contou à polícia que 
a mãe dele encontrou a 
gata de estimação morta 
no quintal de casa, sem al-
guma causa especifica. Em 
seguida, ao sair para jogar 
o lixo fora, a mulher encon-
trou mais um gato morto. 
Após esse episódio, vizi-
nhos da quadra menciona-
ram que um outro vizinho 
estava incomodado com a 
presença dos animais.

A Secretaria da Segu-
rança Pública do Tocan-
tins esclarece que a Polícia 
Civil por meio da Delega-
cia Especializada de Re-
pressão a Crimes contra o 
Meio Ambiente e Conflitos 
Agrários (DEMAG - Pal-
mas) instaurou um Inqué-
rito Policial para apurar os 

Apesar da legislação estar mais rígida para combater maus tratos 
contra animais, em várias quadras de Palmas existem registros e 

reclamações de mortes de gatos por envenenamento. 
Arquivo Pessoal

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Lei está mais rígida, mas 
ainda existe impunidade

Palmas não sabe o que fazer 
com abrigos e gatos de rua

A legislação mais atual 
para proteção de animais 
domésticos é de 2020. A lei 
1095/2019 aumentou a puni-
ção para quem praticar qual-
quer ato de crueldade contra 
animais. A lei engloba práticas 
de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais.

Ficam protegidos com a le-
gislação os animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos, incluindo, 
aí, cães e gatos, que acabam 
sendo os animais domésticos 
mais comuns e as principais ví-
timas desse tipo de crime. 

“A lei estabelece que prati-
car abuso, maltratar animais 
tem punição com prisão va-

riando o período de reclusão 
de dois a cinco anos. O crimi-
noso ainda deverá pagar multa 
e se for o dono terá a proibição 
da guarda”, explica o advoga-
do Giovani Calvacanti.

Apesar de mais severa, 
quem perdeu um bichinho 
de estimação ou viu animais 
sendo mortos diz que ainda 
é preciso avançar nas políti-
cas públicas voltadas para os 
animais. 

“Você vê como estão as fi-
las dos hospitais, a questão da 
fome. Nós seres humanos es-
tamos sofrendo e o sofrimen-
to dos animais de estimação 
também são perceptíveis. Essa 
matança que vem se instalan-

do nas quadras de Palmas ano 
após ano precisa terminar”, diz 
a dona de casa Genilva Silva.

Segundo a Prefeitura de 
Palmas a população pode fazer 
denúncias, quando notar que 
animais estão sendo vítimas 
de maus-tratos, por meio dos 
números 153 e 190, para acio-
nar a fiscalização Ambiental 
da Guarda Metropolitana de 
Palmas (GMP) ou a guarnição 
da Polícia Militar Ambiental. 
O cidadão pode acionar tam-
bém o Naturatins, por meio 
do número 08000631155. Após 
recolhido o animal, é lavrado 
o auto de infração e o valor da 
multa depende do tipo de cri-
me cometido.

Na semana passada, 
moradores da Quadra 
110 Sul, em Palmas, par-
ticiparam de uma au-
diência administrativa na 
sede do Ministério Públi-
co do Tocantins (MPTO), 
na capital, para discutir 
a legalidade do funcio-
namento de um gatil em 
uma residência.

A reunião, conduzi-
da pela promotora de 
Justiça Kátia Chaves 
Gallieta, titular da 23ª 
Promotoria de Justiça 
da Capital, foi solicitada 
por um grupo de mora-
dores que pede provi-
dências das autoridades 
em relação à situação do 
abrigo, que de acordo 
com eles, estaria funcio-
nando irregularmente.

Na audiência, os parti-
cipantes relataram alguns 
problemas ocasionados 
pela presença do gatil no 
bairro. Há o receio, por 
exemplo, de que pessoas 
possam ser contaminadas 
por doenças transmitidas 
pelos animais.

A promotora de Jus-
tiça determinou a noti-
ficação de uma agente 
de saúde que atua nas 
redondezas para prestar 
depoimento e fornecer 
mais informações sobre 
possíveis doenças que 
podem ser transmiti-
das aos moradores das 

Douglas junto com alguns dos gatos de estimação.

Além dos gatos que adotou, Douglas também cuida de gatos de rua.

Gatos são alvo de envenenamento.

Moradores reclamam de abrigo para gatos.
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   Os gatos são 
minha família, 

são como filhos. 
Estão comigo há  
muito tempo e 

eu não vivo sem 
eles”.

"

que os criminosos atuam.
“É por pura maldade. 

Existem voluntários e vizi-
nhos que colocam a água 
e o alimento para os gati-
nhos. Se algo nem está te 
incomodando porque eu 
vou tomar uma atitude pa-
ra acabar de vez? Como é 
algo tão recorrente aqui na 
quadra, eu fico me pergun-
tando o que passa na cabe-
ça de um ser humano que 
tem coragem de tirar a vida 
de um animal”, questiona.

      Como é algo tão 
recorrente aqui na 
quadra, eu fico me 
perguntando o que 
passa na cabeça 

de um ser humano 
que tem coragem 
de tirar a vida de 

um animal".

"

imediações, em razão da 
grande quantidade de ani-
mais no gatil.

A promotora informou 
aos presentes que uma 
decisão judicial, do início 
deste mês, determinou que 
a Prefeitura de Palmas pro-
videncie, imediatamente, 
um local adequado para 
abrigar os animais. A sen-
tença, em caráter liminar, 
foi proferida após uma 
Ação Civil Pública (ACP) 
proposta pelo MPTO no 
dia 24 de fevereiro, por 
meio da 24ª Promotoria de 
Justiça da Capital.

O caso já está em fase 
de intimação. A ACP foi 
formulada depois que re-
presentantes de organiza-
ções não governamentais 
(ONGs) procuraram o Mi-
nistério Público para de-
nunciar que não poderiam 
mais manter 80 gatos na 
referida residência, que foi 
transformada em gatil.

A alegação era de que 
o governo municipal, em 
setembro do ano passado, 
interditou o imóvel. Na 
sentença, a Justiça acolheu 
as alegações do MPTO e 
deu prazo de cinco dias, a 
partir das intimações, pa-
ra que a Prefeitura provi-
dencie um novo local para 
os animais.

A locatária do imóvel, 
responsável por uma das 
ONGs, e a gerente da imo-
biliária, que fez a locação 
da residência, serão noti-
ficadas para comparecer a 
uma próxima audiência.

O Ministério Público 
ainda recomendou à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e Emprego de 
Palmas suspender o alva-
rá de localização e funcio-
namento do gatil, já que 
as atividades descritas no 
documento são diferentes 
das que estão sendo desen-
volvidas no local. 

Confira mais no QR CODE
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O PASSO A PASSO 
PARA DOAÇÃO

1 Para destinação de IR por 
pessoas físicas ao FIA, é neces-

sário fazer a Declaração de Ajuste 
Anual pelo modelo completo;

2 Você pode doar tendo imposto 
a pagar ou a restituir. Se você 

tiver imposto a pagar, o valor 
doado será abatido do montante 
a pagar. Se você tiver imposto a 
restituir, o valor será somado a 
sua restituição (e corrigido pela 
taxa Selic até a data de crédito de 
restituição);

3 Pode ser doado até 3% no IR 
devido referente ao ano-ca-

lendário do ano anterior. O valor 
é calculado automaticamente pelo 
programa de declaração de IR.

4Preencha a declaração no 
MODELO COMPLETO;

5Clique no campo RESUMO DA 
DECLARAÇÃO;

6Escolher o subcampo DOA-
ÇÕES DIRETAMENTE NA DE-

CLARAÇÃO – ECA (o sistema vai te 
remeter a uma página onde está 
escrito DOAÇÕES DIRETAMEN-
TE NA DECLARAÇÃO – FUNDO 
NACIONAL, DISTRITAL, ESTADUAL 
E MUNICIPAL);

7Clicar no botão NOVO (o siste-
ma vai calcular o valor máximo 

disponível para doação *a ser* 
integralmente restituída);

8Escolher o tipo de fundo (FUN-
DO NACIONAL, DISTRITAL, 

ESTADUAL E MUNICIPAL);

9Digitar o valor que deseja doar 
e clicar, ao final, em OK;

10Ir para o campo IMPRIMIR e 
escolher o subcampo DARF-

-DOAÇÕES DIRETAMENTE NA 
DECLARAÇÃO-ECA (o sistema vai 
gerar automaticamente um DARF 
que deverá ser impresso e pago).

SOLIDARIEDADE

Contribuintes podem doar parte do IR para 
o Fundo da Infância e Adolescência

Encarar o Leão da Re-
ceita Federal é tarefa anual 
de milhões de brasileiros 
que declaram imposto de 
renda (IR). Na última quar-
ta-feira, 15, teve início o 
prazo para o envio das de-
clarações e no início desta 
semana, o Ministério Pú-
blico do Tocantins (MPTO) 
lançou uma nova edição da 
Campanha de incentivo à 
doação ao  Fundo da Infân-
cia e Adolescência (FIA).

O objetivo é informar e 
sensibilizar os contribuin-
tes a  destinarem um per-
centual de suas declarações 
de Imposto de Renda pa-
ra o Fundo, contribuindo 
com políticas, programas e 
ações. 

Para colaborar, o contri-
buinte que utilizar o mo-
delo completo (deduções 
legais) de declaração de 
renda poderá  doar até 3% 
no IR devido, referente ao 
ano-calendário *de 2022*, 
por meio do próprio pro-
grama de Declaração de 
Ajuste Anual que calcula o 
valor máximo que poderá 
ser doado e gera um DARF 
a ser pago.

Para os que tiverem di-
reito à restituição, o valor 
doado será acrescentado 
automaticamente no valor 
a receber. *Para quem* tem 
imposto a pagar, esse valor 
será deduzido da quantia 

O Ministério Público do Tocantins 
(MPTO) lançou uma nova edição da 
Campanha de incentivo à doação ao  

Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

O objetivo é informar e sensibilizar 
os contribuintes a  destinarem um 
percentual de suas declarações de 

Imposto de Renda.
"

devida, sendo necessária, 
nessa hipótese, a impressão 
de dois DARFs, um refe-
rente ao imposto devido e o 
outro referente à doação.

Balanço

Na declaração de 2022, 
24 municípios tocantinen-
ses receberam doações de 
pessoas físicas. Os recur-
sos destinados ao FIA so-
maram um valor total de 

R$ 530.498,10. 
No entanto, o promotor de Jus-

tiça Sidney Fiori, que encabeça a 
campanha, destaca que o potencial 
arrecadador dos municípios tocan-
tinenses é muito maior, por isso a 
importância de retomar a campa-
nha este ano.

Um dos exemplos de sucesso 
de arrecadação *diz respeito às* 
contribuições que *resultaram* na 
instalação da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Pediátrica de Ara-
guaína, em 2018.  Segundo o  Con-
selho Municipal da Criança e Ado-

lescente de Araguaina (CMDCA), 
*foi investido* R$ 1,1 milhão na ma-
nutenção da estrutura hospitalar. 

FIa
O Fundo para a Infância e Ado-

lescência (FIA), autorizado pela 
Lei Federal n. 8.069/1990, é um 
fundo especial criado para captar e 
aplicar recursos financeiros desti-
nados especificamente *à* área da 
infância e adolescência. É vincu-
lado aos Conselhos Municipais e 
Estaduais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e por eles gerido.

Moradores reclamam 
de insegurança na 
quadra 203 norte

Redação Primeira Página 

A onda de violência em 
Palmas tem crescido e  as-
sustado os moradores da 
capital. O índice de furtos 
aumenta a cada dia, na ba-
se de dados da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Tocantins (SSP-TO), houve 
um aumento de 255% se 
comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

Foi o que aconteceu com 
o gestor de negócios, Jairo 
Oliveira Nascimento, ele re-
lata que já sofreu com o au-
mento da criminalidade na 
quadra 203 norte, “Na mi-
nha casa já entraram duas 
vezes e fui furtado. Uma 
vez entraram pelo muro. 
Uma outra vez, o cara in-
vadiu o portão, arrebentou 
minha janela e conseguiu 
entrar na casa”, afirma.

O morador afirma que 
está preocupado com a 
segurança onde mora. A 
comunidade da 203 norte 
tem um grupo de troca de 
mensagens e os moradores 
utilizam a ferramenta para 
relatar os crimes e a falta de 
segurança na região. 

“A segurança hoje da 
nossa quadra é muito 

FURTOS CONSTANTES

         Na minha casa já 
entraram duas vezes e 
fui furtado. Uma vez 
entraram pelo muro. 

Uma outra vez, o cara 
invadiu o portão, 
arrebentou minha 
janela e conseguiu 

entrar na casa”.
Jairo Oliveira Nascimento

"

precária, até porque se 
um bandido se acidenta 
eles trazem pro postinho 
primeiro, e aqui queren-
do ou não vira um alvo 
né? Vira um alvo que re-
cebe vários tipos de pes-
soas. E isso é muito ruim 
né”, disse Jairo.

Para se proteger de 
novos crimes, o morador 
conta que precisou adotar 
algumas atitudes para se li-
vrar dos bandidos. “As me-
didas protetivas que tomei 
são: colocar câmera, cerca 
elétrica, mas fiz boletim de 
ocorrência, porém não re-
solveu em nada”, finaliza.

Nós procuramos a Polí-
cia Militar para questionar 
sobre o aumento dos furtos 
na região, mas até o fecha-
mento desta edição não 
houve resposta.
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Servidor fica ferido 
em mais um episódio 
de violência no Case

Redação Primeira Página 

O servidor Alrilei 
da Costa Franco que 
atua como chefe de 
segurança do Cen-
tro de Atendimen-
to Socioeducativo 
(Case) foi ferido na 
altura do peito por 
um adolescente de 
17 anos.

Para agredir o ser-
vidor, o adolescente 
usou uma faca im-
provisada, conheci-
da como “chuncho”. 
Alrilei precisou ser 
levado para Unida-

de de Pronto Atendi-
mento de Palmas.

O adolescente 
que também que-
brou portas do Case 
foi autuado por ten-
tativa de homicídio 
e dano contra o pa-
trimônio público.

Na semana passa-
da, uma briga envol-
vendo oito adoles-
centes terminou com 
um servidor público 
e um jovem feridos.  
A briga foi durante 
a realização de uma 
atividade esportiva 
na unidade.

PALMAS
GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO

Pacientes reclamam de 
infraestrutura da UPA Sul

Redação Primeira Página 

A chuva da última quar-
ta-feira, 15, relevou diversos 
problemas de infraestrutura 
no prédio onde funciona a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA SUL) em Ta-
quaraldo.

A unidade que é refe-
rência para moradores da 
região Sul de Palmas está 
repleta de infiltrações e go-
teiras. Pacientes que aguar-
davam para serem atendi-
mentos estão reclamando 
da falta de infraestrutura 
da unidade. Em um vídeo 
divulgado nas redes sociais 
é possível ver muita água 
caindo dentro da unidade. 
Nesse mesmo espaço pa-
cientes estão deitados em 
leitos e cadeiras estão vazias 
por causa das goteiras. Tam-
bém é possível ver nas ima-
gens que parte do teto está 
cheio de lodo.

A prefeitura diz 
que a UPA Sul está 

em processo de 
reforma.

Divulgação

Após episódios de 
violência, armas artesanais 

são encontradas

Redação Primeira Página 

Uma vistoria realiza-
da no Centro de Atendi-
mento Socioeducativo 
(Case) de Palmas encon-
trou várias armas artesa-
nais em posse dos meno-
res que estão na unidade 
cumprindo medidas so-
cioeducativas.

A vistoria aconteceu 
após um servidor ser fe-
rido na altura do peito 
com um “chuncho” que 
é uma espécie de faca 
improvisada. O servidor 
foi atacada por um ado-
lescente.

Em menos de cinco 
dias, esse foi o segundo 
episódio de violência 
envolvendo o Case. Na 
semana passada, uma 
briga com vários ado-
lescentes durante uma 
atividade esportiva re-
sultou em um servidor e 
um jovem ferido.

Uma das críticas da 
Associação dos Servido-
res do Sistema Socioe-
ducativo do Tocantins 
(Assoeto) é sofre a falta 
de equipamentos de se-
gurança para proteger 
os agentes que atuam na 
unidade.

Em nota, a Secretaria 
de Cidadania e Justiça 
(Seciju) informou que 
que o processo de aqui-

sição de novos unifor-
mes para os agentes de 
segurança socioeducati-
vo está em andamento. 
Já os equipamentos cita-
dos pelo representante 
dos agentes do sistema 
socioeducativo, a Seciju 
esclareceu que é preci-
so regulamentação para 
uso, em função do aten-
dimento prestado aos 
adolescentes.

Sobre a vistoria a Se-
ciju disse que houve a 
inspeção e que as visto-
rias para coibir esse tipo 
de material nas unidades 
são realizadas periodi-
camente, a fim de garan-
tir maior segurança no 
Sistema Socioeducativo. 
A pasta disse que não 
foi encontrado nenhum 
material oriundo de fora 
da unidade, e que foram 
aprendidos apenas obje-
tos artesanais.

A pasta destacou ain-
da que possui um plano 
de segurança, publicado 
em portaria em março 
de 2022, em que estabe-
lece “diretrizes para ro-
tinas de segurança inter-
na, externa e preventiva 
nos Centros de Interna-
ção e nas Unidades de 
Semiliberdade a partir 
das normativas legais 
estaduais, nacionais e in-
ternacionais”.

Armas artesanais são encontradas em vistoria.

Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).

 Márcio Vieira

Inscrições para o concurso da 
educação são prorrogadas 

O Governo do Tocantins, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração 
(Secad) e da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
prorrogou o período de ins-
crições para o concurso pú-
blico da educação até o dia 
10 de abril.

Os editais de retificação 
estão disponíveis no site da 
banca organizadora Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). 
Com a prorrogação, os can-
didatos têm até 11 de abril 
para efetivar o pagamento 
da taxa de inscrição.

O governador Wanderlei 
Barbosa destaca a realização 
do certame como uma opor-
tunidade para alavancar ain-
da mais a educação tocanti-
nense. “Esse concurso vem 
para oportunizar além de es-
tabilidade aos profissionais 
da educação, a possibilidade 
de oxigenação no sistema de 
ensino estadual”, frisa.

O secretário da Adminis-
tração, Paulo Cesar Benfica 
Filho ressalta a importância 
dos interessados em concor-
rer às vagas oferecidas de se 
atentarem aos novos prazos 
e cronograma do certame. “A 
ampliação do prazo de ins-

OPORTUNIDADE

crições beneficia aqueles que 
ainda, por algum motivo, 
não conseguiram efetuar seu 
cadastro. É salutar que os 
candidatos observem todos 
os itens do edital para terem 
êxito no certame”, pontua.

Fábio Vaz, secretário da 
Educação afirma que o novo 
prazo para inscrição vai ga-
rantir que mais pessoas pos-

Divulgação

Em um vídeo 
divulgado 

nas redes so-
ciais é possí-
vel ver muita 
água caindo 

dentro da 
unidade.

"

Esse concurso 
vem para dar 

estabilidade aos 
profissionais da 

educação"     
Wanderlei Barbosa

" sam participar do certame. 
“Estamos trabalhando com 
o maior concurso da Educa-
ção do Estado do Tocantins. 
Com extensão do prazo de 
inscrição mais pessoas terão 
a oportunidade de se con-
correrem às vagas que estão 
disponíveis em mais de 95% 
dos municípios”, pontuou.

Ao todo serão ofertadas 
5.164 vagas sendo distribuí-
das entre os seguintes car-
gos para professor regente, 
coordenador pedagógico, 
orientador educacional e 
professor da educação bási-
ca na educação indígena. As 
vagas atenderão 137 municí-

pios do Estado, com exceção 
de Monte Santo e Chapada 
da Areia, que ainda não pos-
suem escolas estaduais.

A empresa responsável 
pelo concurso é a Funda-
ção Getúlio Vargas. O edital 
completo foi publicado na 
edição do Diário Oficial do 
Estado do Tocantins (DOE/
TO), do dia 9 de fevereiro.

 O Edital com as retifi-
cações poderá ser acessado 
pelo Diário Oficial do Esta-
do do Tocantins e no site da 
Fundação Getúlio Vargas, no 
endereço eletrônico https://
conhecimento.fgv.br/con-
cursos/secad.to.



Quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido 
superior a R$ 40 mil em 2022;

Contribuinte que obteve, em qualquer mês de 2022, ganho 
de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidên-
cia do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi su-
perior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ou com apuração 
de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

Em um mês tão espe-
cial, em que comemora-
mos o Dia Internacional da 
Mulher, não poderíamos 
deixar você, mulher, de 
fora do centro das nossas 
atenções aqui na Você + 
Independente, sua coluna 
quinzenal de educação fi -
nanceira!

Em 2021 foi divulgada 
uma pesquisa realizada ao 
longo de 10 anos com mais 
de 5 milhões de clientes in-
vestidores pela Fidelity In-
vestments, a “Women and 
Investing Study” demons-
trou que os investimentos 
das mulheres rendem, em 
média, 0,4% a mais que 
dos homens anualmente. 
Eu sei, parece pouco, mas 
multiplique isso ao longo 
dos anos e terá uma bola 
de nele, uma bola de neve 
do bem!

A pesquisa concluiu 
que um dos motivos para 
o melhor desempenho das 
mulheres está no fato de 
que elas são menos com-
petitivas e impulsivas, o 
que faz com que não pu-
lem de um investimento/
ativo para outro com tan-
ta frequência, as mulheres 
sofrem menos do “FO-
MO” – fear of missing out 
– ou medo de perder uma 
oportunidade. Por mexer 
menos em sua s carteiras, 
geram menos despesas e 
custos que impactam na 
rentabilidade.

Outro ponto apontado 
pela Fidelity é de que as 
mulheres são mais consis-
tentes, portanto, seguem 
melhor seus planos de in-
vestimento ao longo dos 
anos, buscando sempre 
mais conhecimento e au-
toconfiança no tema. O 
fato de que “finanças e 
dinheiro são assuntos de 
homem” atrasaram essa 
consciência do público 
feminino sobre a necessi-
dade da educação finan-
ceira e dos investimentos 
em sua vida, porém, hoje, 
elas já compreendem que 
dinheiro é sinônimo de 
cuidar da sua família, de si 
mesma, da sua liberdade e 
da sua segurança, por isso, 
são fundamentais.

Voltando na nossa bola 
de neve do segundo pará-
grafo, os “apenas” 0,4% de 
rentabilidade extra anual 
que as mulheres recebem, 
em 20 anos investindo 
R$500 por mês podem 
chegar a uma diferença de 
mais de R$17.000 acumula-
dos a mais que os homens.

Na bolsa de valores, 
a famosa B3, de 6,103 mi-
lhões de CPF cadastrados, 
somos apenas 22,9% de 
mulheres – 1,39 milhões. 

Em 2011 éramos apenas 
146 mil mulheres no mer-
cado de capitais. Em con-
trapartida, nosso primei-
ro investimento na bolsa 
costuma ser 6x maior do 
que dos homens, compro-
vando que realmente nos 
informamos e buscamos 
conhecimento antes de 
efetivamente investir, ou 
seja, quando entramos no 
mercado montamos uma 
carteira pensada e com um 
objetivo traçado. Isso é tão 
verdade que, segundo da-
dos da B3, nós, mulheres, 
estamos concentradas nas 
maiores faixas de valores, 
como em investimentos 
acima de R$500mil somos 
aproximadamente 55% 
dos investidores.

Ainda sobre o mercado 
de capitais, segundo dados 
da B3, em 2016 tínhamos 
nossas carteiras de investi-
mentos mais alavancadas, 
ou seja, mais centralizadas 
em um único produto

– sendo que 75% das 
investidoras da bolsa pos-
suíam apenas ações, já em 
2022 esse número caiu pa-
ra apenas 39%, evidencian-
do que as mulheres estão 
buscando a diversifi cação 
de seus ativos, pilar funda-
mental nos investimentos 
fi nanceiros – seja em renda 
fi xa, fundos ou no merca-
do de capitais.

Quando falamos em 
diversifi cação, falamos em 
diluição de riscos e busca 
pela maximização dos ga-
nhos. Por exemplo, man-
ter toda a sua carteira em 
ações pode impactar na 
perda de todo o seu “sua-
do” dinheirinho, da mes-
ma forma, manter todo o 
seu dinheiro na poupança 
ou em um CDB – indexa-
do ao CDI – pode ser bom 
em momentos de Selic alta 
e péssimo em momentos 
de Selic baixa; mas esse 
é um assunto para outro 
momento e que vai exigir 
muito mais que 5 linhas de 
explicação.

Fica a reflexão a res-
peito de mais essa dispari-
dade, somos mais de 52% 
da população mundial, e 
seguimos longe da equi-
dade em mais esse ponto 
– fi nanças e investimentos, 
além disso, segundo o Fó-
rum Econômico Mundial, 
levaremos ainda mais de 
135 anos para alcançar a 
equidade de gênero no 
mundo. Você, mulher, po-
de ser + Independente!
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RECEITA FEDERAL

200 mil tocantinenses devem entregar a 
declaração de imposto de renda em 2023

Redação / Primeira Página 

200 mil contribuintes no 
Tocantins devem entregar 
a declaração de imposto de 
renda agora em 2023. O pra-
zo começou na última quar-
ta-feira, 15 e segue aberto até 
o dia 31 de maio.

Para enviar a declaração 
o contribuinte precisa aces-
sar o programa desenvolvi-
mento pela Receita Federal. 
O programa pode ser bai-
xado no celular e também 
é possível preencher a de-
claração de forma online no 
portal eCAC. Quem recebeu 
rendimentos tributáveis aci-
ma de R$ 28.559,70 em 2022. 
precisa declarar. Saiba ou-
tros critérios:

Para enviar a declaração o contribuinte precisa acessar o programa 
desenvolvido pela Receita Federal. O prazo vai até o dia 31 de maio.

Marcelo Casal JR / Agência Brasil

Tem que fazer a declaração quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70.

Mulheres 
investidoras SIM!

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, certifi cada 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.

Quem teve isenção de imposto 
sobre o ganho de capital na 
venda de imóveis residenciais, 
seguido de aquisição de outro 
imóvel residencial no prazo de 
180 dias;

Contribuinte com receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 em atividade rural;

Contribuinte que tinha até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a pro-
priedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil;

Aqueles que passaram para a condição de residente no Brasil em qual-
quer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022;

O contribuinte que apresentar a declaração pré-preenchida pela 
Receita Federal ou escolher receber a restituição via pix terá prioridade 
nos lotes de restituição.

Foi publicado no Diário 
Oficial do Estado do To-
cantins (DOE-TO), o Edital 
02/2023, que altera o prazo 
de encerramento da Consul-
ta Pública da Lei Paulo Gus-
tavo. O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Cultura (Secult), informa que 
o novo prazo para o preen-
chimento do formulário ocor-
re entre 17 de março e 3 de 
abril de 2023. A publicação 
do relatório fi nal será no dia 
18 de abril.

A medida tem como ba-
se o documento técnico, que 
está sendo elaborado, com a 

proposta de regulamentação, 
operacionalização e acom-
panhamento das transferên-
cias a municípios, estados e 
Distrito Federal dos recursos 
da Lei Paulo Gustavo (Lei 
Complementar 195/2022). O 
Ministério da Cultura (MinC) 
prorrogou o prazo por mais 
30 dias para que sejam reali-
zadas as consultas públicas.

No Tocantins, a Consulta 
Pública começou com a pu-
blicação do Edital nº 01/2023, 
no Diário Oficial do Tocan-
tins, no dia 16 de fevereiro, 
trazendo informações sobre 
a Consulta Pública Cultural 

para a Lei Complementar nº 
195, de julho de 2022 – Lei 
Paulo Gustavo.

De acordo com o secretá-
rio da Cultura, Tião Pinhei-
ro, a prorrogação da con-
sulta pública permitirá um 
melhor aproveitamento das 
discussões para a aplicação e 
otimização dos recursos ad-
vindos desta Lei. “A extensão 
do prazo é oportuna, pois 
garantirá uma melhor orien-
tação das normas, ampliação 
dos diálogos e dos critérios 
para que a efetivação da Lei 
Paulo Gustavo seja segura e 
acessível ao setor cultural”, 

explica Pinheiro. Os interes-
sados em participar da Con-
sulta Pública devem acessar 
o site https://www.to.gov.
br/sectur e preencher o for-
mulário que está disponível 
por meio de link no formato
Google Forms.

LEI PAULO GUSTAVO

A Lei Paulo Gustavo pre-
vê o repasse de R$ 3,862 bi-
lhões a estados, municípios e 
ao Distrito Federal para apli-
cação em ações emergenciais 
que visem combater e mitigar 
os efeitos da pandemia da co-
vid-19 sobre o setor cultural.

CULTURA

Governo do Tocantins prorroga prazo para 
Consulta Pública da Lei Paulo Gustavo
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

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

Prezados (as) Senhores (as):

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

B4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA (ARSE 151 - PALMAS) 
CNPJ nº 18.739.426/0001-27, 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, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

DF EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA (GENEBRA - LUZIMANGUES) CNPJ 
nº 14.915.563/0001-14, 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, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ARSO 151 - PALMAS) 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, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

RB4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSE 152 - PALMAS) 
CNPJ nº 19.290.684/0001-31, 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, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

BRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RES. PARK DOS BURITIS- LUZIMAN-
GUES) CNPJ nº 13.214.370/0001-73, 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, 17 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 122 - PALMAS) 
CNPJ nº 11.827.923/0001-38situado 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, 16 de março de 2023.

Por este edital, fi ca (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 notifi cação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identifi cado.

GI INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (ALC SO 141B - PALMAS) CNPJ nº 
18.770.837/0001-85, 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, 16 de março 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/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

ADAO FRANCISCO DE SOUZA 020.048.928-38 430 016 013

ANA PAULA SOBRAL DE ARAUJO 005.419.501-26 1123 018 001
ALBERTO FRANCISCO ALVES 596.820.511-34   
RENAN ROBERT COSTA SOUSA 054.410.321-11 1236 014 042

ALINE DE CASTRO SOUSA SILVA 003.699.271-25 3789 023 033
ANA PAULA FREITAS COELHO 043.964.961-76 3676 015 005
MARQUESLEY RODRIGUES ROCHA 451.495.691-00 3964 043 028

DINA COSTA DA SILVA 810.226.891-34 663 021 036
SUREIA MACIEL DE SOUSA 847.292.361-49 2387 029 012

(ESPOLIO)LAURICE BATISTA DE ALMEIDA
MARIA JOSÉ BATISTA 926.744.701-78 3494 025 015

JOSIAS SANTOS BARBOSA 059.195.421-44 53 006 001
WESLEY GONCALVES RODRIGUES 590.682.721-87 305 018 023

ARUANA RITA CARDOSO SILVA 919.859.191-68 695 016 010

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca(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 notifi ca-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identifi cado.

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, 14 de março de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
KASSIO ALVES CAMPOS
RAYANNE PINHEIRO DOS SANTOS
RAIMUNDO NONATO DA SILVA

03240795167
05468898160
32340583187

731
731
389

016
016
011

035
035
004

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca(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 notifi ca-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identifi cado.

G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (BURITI REALIZANDO SONHOS) CNPJ 
nº 10.765.323/0001-20 Rua Antônio Nunes da Silva, Qd. 033 Lt. 010.
Alto da Boa Vista - Gurupi / TO
CEP 77425-295

Gurupi- TO, 14 de março de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
ALARICO LINO SUARTE DA COSTA
ANTONIO JEAN MILHOMEM JORGE
JAMES DEAN CARLOS DE SOUZA
JOANITA VIANA DA COSTA
JOSE LOPES BELO
SUNEIRES SENA CABRAL
VIVIANE BANDEIRA OLIVEIRA

71785698168
04368702158
00697135101
77440455134
11391625862
00716269139
92926428120

1018
3712
1721
3076
3639
4856
1184

041
057
008
020
031
049
031

039
011
010
019
028
024
057

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as):

Por este edital, fi ca(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 notifi ca-
ção e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/
ou 17ª, do contrato acima identifi cado.

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, 14 de março de 2023.

NOME CPF CONTRATO QUADRA LOTE
AURICEIA CARVALHO RODRIGUES
DOMINGOS SILVEIRA COELHO
EDERSON LEITE DA SILVA
EDMILZA LOPES GONZAGA
HAMILTON CAETANO DE QUEIROZ
HUMBERTO MARCIO SANTANA BARROS
JORDANA MARINHO MIRANDA
ROSANA MARINHO GOMES
(ESPÓLIO)MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA

96086823120
58636188172
03539761136
90971060100
32062249187
92850596191
01551915197
66329078149
64249522172

0381
1403
1687
2122
1994
1889
2008
0130
1844

119
130
125
128
105
111
111
116
129

056
007
002
030
006
034
016
019
032

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TABELIONATO BERTOLDO MARTINS CI-
DADE DE GUARAÍ CARTÓRIO DO 1º OFICIO PAULINO BERTOLDO MARTINS 
SERVENTUÁRIO VITALÍCIO., MARIA DORILENE A. G. MILHOMEM SUB-OFI-
CIALA SUBSTITUTA., HÉLIO MILHOMEM MARTINS TABELIÃO SUBSTITUTO., 
VILLYANE MILHOMEM R. NUNES ESCREVENTE ESTADO DO TOCANTINS EDI-
TAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO). O Ofi cial da Serventia Registral de 
Guaraí, TO, na pessoa da Sub-Ofi ciala Substituta MARIA DORILENE ARAÚJO GALVÃO 
MILHOMEM, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA a senhora GLEICE 
MOTA DE SOUZA PORTILHO OLIVEIRA, CPF n° 792.988.691-34, brasileira, resi-
dente e domiciliada na Av. Paraná, nº 1052, centro, nesta cidade de Guaraí/TO, das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 18:00 horas dos dias úteis de segunda-feira a 
sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, a importância de 
R$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
no dia 07/01/2023, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos 
das despesas legais, conforme Projeção de Débito para fi ns de Purga no Registro de 
Imóveis, referentes ao Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel – Alienação 
Fiduciária nº 355965744, emitida em 07/11/2018, registrado sob o nº R-5-M-9.753,
desta Serventia Imobiliária, tendo como garantia fi duciária o imóvel: Um lote de terreno 
nesta cidade, situado na Avenida Goiás, s/nº, com área de 360,00m2 (trezentos e ses-
senta metros quadrados), constituído pela integridade do Lote n.º 04, da Quadra 23, 
do Loteamento Jardim Brasília, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do credor BANCO BRADESCO 
S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Guaraí, em 06/03/2023. A 
Sub-Ofi ciala Substituta Maria Dorilene Araújo Galvão Milhomem. Selo de Fiscalização: 
129015AAA275689 - JKK. Assino e dou fé. Assinado digitalmente por: MARIA DORILENE 
ARAUJO GALVAO MILHOMEM CPF: 903.408.841-34 Certifi cado emitido por AC SOLUTI 
Multipla v5 Data: 06/03/2023 16:20:01 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TABELIONATO BERTOLDO MARTINS 
CIDADE DE GUARAÍ CARTÓRIO DO 1º OFICIO PAULINO BERTOLDO MAR-
TINS SERVENTUÁRIO VITALÍCIO., MARIA DORILENE A. G. MILHOMEM 
SUB-OFICIALA SUBSTITUTA., HÉLIO MILHOMEM MARTINS TABELIÃO 
SUBSTITUTO., VILLYANE MILHOMEM R. NUNES ESCREVENTE ESTADO DO 
TOCANTINS EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO). O Ofi cial da Ser-
ventia Registral de Guaraí, TO, na pessoa da Sub-Ofi ciala Substituta MARIA DORILENE 
ARAÚJO GALVÃO MILHOMEM, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA o 
senhor VANDERLAN SOUSA OLIVEIRA, CPF n° 575.495.161-20, brasileiro, resi-
dente e domiciliado na Av. Paraná, nº 1052, centro, nesta cidade de Guaraí/TO, das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 18:00 horas dos dias úteis de segunda-feira a 
sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, a importância de 
R$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
no dia 07/01/2023, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos 
das despesas legais, conforme Projeção de Débito para fi ns de Purga no Registro de 
Imóveis, referentes ao Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel – Alienação 
Fiduciária nº 355965744, emitida em 07/11/2018, registrado sob o nº R-5-M-9.753, 
desta Serventia Imobiliária, tendo como garantia fi duciária o imóvel: Um lote de terre-
no nesta cidade, situado na Avenida Goiás, s/nº, com área de 360,00m2 (trezentos e 
sessenta metros quadrados), constituído pela integridade do Lote n.º 04, da Quadra 
23, do Loteamento Jardim Brasília, sob pena de vencimento antecipado de toda 
a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do credor BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e imediata execução da dívida 
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Guaraí, em 
06/03/2023. A Sub-Ofi ciala Substituta Maria Dorilene Araújo Galvão Milhomem. Selo 
de Fiscalização: 129015AAA275693-NOO. Assino e dou fé Assinado digitalmente por: 
MARIA DORILENE ARAUJO GALVAO MILHOMEM CPF: 903.408.841-34 Certifi cado emi-
tido por AC SOLUTI Multipla v5 Data: 06/03/2023 16:17:25 -03:00
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA 
COMARCA DE PALMAS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0033875-
65.2018.8.27.2729/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: ALLANA GOUDI-
NHO TORRES 01930251246 EDITAL Nº 7612929 EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Goncalves de 
Paula, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Palmas/TO tramita o processo de 
nº. 0033875-65.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de ALLANA GOUDINHO TORRES 01930251246, e 
que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada ALLANA GOUDINHO TORRES 
01930251246, CNPJ: 27795229000116, atualmente em endereço incerto e não sabi-
do, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que, no prazo de 03 
(três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 
quantos bastem para sua garantia (CPC, art. 829, caput). INTIMÁ-LA para que, caso 
queira, oponha-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). CIENTIFICÁ-
-LA de que, caso reconheça o crédito do exequente, no prazo para embargos, poderá 
depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, e requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 
916, CPC). Nesse caso, sendo deferida a proposta pelo juiz, o exequente levantará a 
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, caso indeferida, seguir-se-ão 
os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. Enquanto não 
apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, fi cando 
facultado ao exequente requerer o seu levantamento. O não-pagamento de qualquer das 
prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes 
e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a im-
posição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas 
(art. 916, §§ 2º a 5º, do CPC). CIENTIFICÁ-LA de que a opção pelo parcelamento acima 
importa renúncia ao direito de opor embargos (§ 6º do art. 916, do CPC). ARBITRO os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, REDUZINDO-OS 
pela metade em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis (art. 827, 
§ 1º, CPC). Fica a parte ADVERTIDA de que lhe será nomeado curador em caso da 
ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 90. Tudo 
em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. 
Valor da dívida atualizada: R$ 33.443,08 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta e 
três reais e oito centavos). Eu, Rafaella Larissa de Oliveira Maues, 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 Coordenadora abaixo lançada. Palmas/TO, 
data certifi cada eletronicamente. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

LEILÃO 
VEÍCULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 
2005/2006, POTÊNCIA 81, COR VERDE, CARROCERIA ABERTA CABINE 
ESTENDIDA, PLACA MWS2400/TO, 

01° LEILÃO DIA 20/03/2023 11H -  02° LEILÃO 20/03/2023 - 18H                                        
 

Local: On-Line 
Informações: (63)992422002 
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana 
Relação de lotes e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br 
COMITENTE : 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARRAIAS 
 

 

 

LEILÃO 

LOTE 01- TOYOTA COROLLA GLI 1.8 FLEX 
2014/15 NEQ2073 PRATA MANUAL. 

 LEILÃO DIA 27/03/2023 AS 11H                                          
 

Exclusivamente On-Line    
Informações: (63)992422002 
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana 
Relação de lotes e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br 
COMITENTE: CÃMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS –TO. 
 

 

 LEILÃO 
01 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 1001471-29.2021.4.01.4302.           
ITEM 01 - HONDA BIZ 125 EX QKC3205 2015/15  
ITEM 02 - HONDA BIZ 125 EX MXE7335 2012/12 
02 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0001012-54.2015.4.01.4302. 
ITEM 01 - MERCEDES BENZ LK 1614 MVT1814 1991/92 
ITEM 02 - MERCEDES BENZ LK 1614 MVQ7094 1991/92 

01° LEILÃO DIA 22/03/2023 12,59 min -  02° LEILÃO 22/03/2023 – 16h                                        
 

 
Exclusivamente On-Line   
Informações: (63)992422002 
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana 
Relação de lotes, edital e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br 
Comitente:  VARA FED. CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE GURUPI 
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Troque a sua escova!
As escovas têm vida útil. Profissionais recomendam que a

escova de dentes seja substituída a cada três meses de uso.

1106 sul 401 sul 402 sul Taquaralto
2111-0400 3217-7972 3217-52003026-1210

A partir de:

2,99
R$

UND

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Simplesmente maravilhosa a fes-
ta que comemorou o aniversário 
de cinco anos da princesinha 
Valentina. Ela é filha da designer 
Juliana Leal. A aniversariante 
cheia de charme e simpatia 
encantou os convidados com sua 
alegria, sorrisos espontâneos e 
se divertiu junto aos seus ami-
guinhos e familiares.

A noite do dia 11 de março foi marcada pela belíssima festa de 15 
anos da jovem Roberta Felizardo, o baile teve várias apresenta-
ções e homenagens à debutante. Ladeada pelos seus orgulhosos 
pais, Cristiane Damas e Roberto Felizardo, a família fez questão 
de seguir ritos tradicionais, como a entrega do primeiro sapato 
de salto e o anel de ouro no dedo anelar. O baile ocorreu no Gla-
mour eventos e se destacou entre as mais belas festas da Capital.

A designer de interio-
res Cássia Veras esteve 
participando da 21ª 
Expo Revestir, no São 
Paulo Expo. A maior 
Feira de Revestimen-
tos e Acabamentos da 
América Latina. Teve a 
companhia do empre-
sário Márcio Paranhos. 
Na bagagem Cássia 
está trazendo muitas 
experiências e novida-
des para seus exigen-
tes clientes.

Em fase de produção,  o livro "Enquanto as Fo-
lhas Caem"   do autor Penaforte Dias, está com 
o lançamento marcado para dia 27 de abril, 
em Palmas. Mais uma vez ele faz uma incursão 
no mundo mágico das plantas de poder como 
forma de acessar os sentimentos mais profundos 
do ser humano.

Na noite de sábado, 11, aconteceu no Prince Eventos, a Posse da nova 
diretoria que irá comandar a Loja Maçônica do Estado do Tocantins 
para o biênio 2023-2027. Alírio de Sousa Lima tomou posse como 
Serenissímo Grão Mestre, cargo que exerce as funções de presidente 
da Loja Maçônica do Estado do Tocantins juntamente com o Grão 
Mestre Adjunto Thiago Alves Miranda.

A nutricionista Bruna Taveira e engenheiro civil Fe-
lipe Bordignon estão mega felizes com a gravidez 
e reuniram familiares e amigos na noite do ultimo 
do dia  11, na residência dos pais de Bruna para o 
chá revelação. Após o lindo e emocionante discurso 
do casal, o balão foi estourado e descobriram que 
serão papais de uma menina, que se chamará Maria.

A chef de cozinha Ruth Almeida, da empresa Raízes 
Gastronômicas, está na cidade de Teresina (PI) para 
realizar projeto de uma imersão gastronômica de 
sete dias para empresários do ramo no município. 
Ela está no município a convite da chef Mônica 
Rangel, do restaurante Gosto com Gosto, do Rio de 
Janeiro (RJ), para o projeto Turismo e Gastronomia, 
uma iniciativa do Sebrae Piauí.

Cinco anos 
da Valentina 

Baile de 15 anos

Trilhando 
Novos 
Caminhos 

Livro
Posse 

Chá de revelação 
Imersão gastronômica  


