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IMPOSTO Programa de 
cultura recebe 
inscrições até 
segunda-feira, 13

Pág 05CULTURA

Passageiros querem mais 
opções para recarregar cartões

No terceiro dia de re-
torno da cobrança da ta-
rifa de ônibus da capital, 
os passageiros seguem 
encontrados difi culdades. 
Para carregar o cartão de 
bilhetagem eletrônica, 
os passageiros precisam 
procurar um dos pontos 
de recarga. O problema é 
que nos locais que abas-
tecem os cartões, apenas 
pagamentos em dinheiro 
são aceitos.

“Nínguem mais fica 
com muito dinheiro vivo 
no bolso, o pix é tão mais 
fácil ou cartão de débi-
to. Como eu não sabia e 
não tinha banco por perto 
acabei perdendo minha 

Termina na segunda-feira, 13, o pra-
zo para que artistas e outros profi ssio-
nais da cultura inscrevam projetos para 
patrocínio do Programa Municipal de 
Incentivo à Cultura 2023 (Promic)

Pág. 02TRANSPORTE COLETIVO

Revendas de gás reclamam de 
aumento de imposto no TO Pág. 04

Passageiros enfrentam demora no atendimento para recarregar cartões.

Cíntia Ribeiro Portilho / TV Anhanguera

PRAZO PARA SE INSCREVER 
NO CONCURSO DA EDUCAÇÃO 

ENTRA NA RETA FINAL

Os professores que querem concorrer a uma das 5.164 
vagas do concurso para a educação do Tocantins tem poucos 
dias para se inscrever. O prazo final para concluir a inscri-
ção termina no próximo dia 16 de março. PÁG. 03
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Tocantins vai receber 
doses da vacina 
contra a monkeypox

Redação / Primeira Página 

O Ministério da Saú-
de determinou que a 
campanha de vacinação 
contra a monkeypox de-
ve começar ainda neste 
mês de março. Para o 
início da imunização se-
rão distribuídas 47 mil 
doses para os estados e 
também para o Distrito 
Federal.

Os imunizantes serão 
enviados de acordo com 
o andamento da vacina-
ção e com as demandas 
de cada unidade federa-
tiva. A data do início da 
imunização ainda não 
foi definida.

Assim como acon-
teceu com a campanha 
de vacinação contra a 
covid-19, a imunização 
contra a monkeypox 
será por fases e grupos 
prioritários. Nessa pri-
meira fase, terão priori-

dade pessoas com maior 
risco de evolução para 
as formas graves. Serão 
vacinados portadores do 
vírus da aidse profissio-
nais de laboratórios. De 
acordo com o ministério 
da saúde, esse público-
-alvo inicial representa 
cerca de 16 mil pessoas.

Pessoas que tiveram 
contato direto com os 
fluidos e secreções cor-
porais de casos suspei-
tos ou confirmados tam-
bém serão imunizados. 
Segundo o Ministério 
da Saúde, as estratégias 
de imunização foram 
acordados com estados e 
municípios.

Até o momento o 
Tocantins registrou 12 
casos da doença e todos 
foram curados. De acor-
do com o último boletim 
epidemiológico, seis ca-
sos suspeitos são inves-
tigados.

VACINAÇÃO
TRANSPORTE COLETIVO

Passageiros querem mais 
opções para recarregar cartões

Redação / Primeira Página 

No terceiro dia de retor-
no da cobrança da tarifa de 
ônibus da capital, os passa-
geiros seguem encontrados 
dificuldades. Para carregar o 
cartão de bilhetagem eletrô-
nica, os passageiros precisam 
procurar um dos pontos de 
recarga. O problema é que 
nos locais que abastecem os 
cartões, apenas pagamentos 
em dinheiro são aceitos.

“Nínguem mais fica com 
muito dinheiro vivo no bol-
so, o pix é tão mais fácil ou 
cartão de débito. Como eu 
não sabia e não tinha banco 
por perto acabei perdendo 
minha viagem”, afirmou o 
estudante Fábio Reis, ao pro-
curar a Superintendência do 
Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica (SUBE).

“É preciso ser como era 
antes. Tinha mais opções, 
ter que vir pessoalmente, es-
perar e esperar. Como uma 
pessoa que tem compromis-
sos no trabalho, na escola fica 
nessa situação?”, questiona o 
vendedor Maicon Fernando.

Além da Sube é possível 
fazer a recarga em nas es-

Para carregar o cartão de bilhetagem eletrônica, os passageiros precisam procurar 
um dos pontos de recarga, o problema é que, apenas pagamentos só em dinheiro.

Cíntia Ribeiro Portilho / TV Anhanguera

Reprodução TV Anhanguera

Arquivo Agência Brasil

tações de ônibus. O horário 
de funcionamento no Sube é 
de segunda a sexta-feira de 
08h às 16h. Nas estações a 
recarga funciona de segunda 
a sexta-feira de 06h às 20h e 
aos sábados de 07h às 12h.

Estação Apinajé, Av. 
Teotônio Segurado, ACSU – 
NO 10,

Estação Xambioá, Av. 
Teotônio Segurado, ACSU 
SO-60, Qd. 602 Sul, Plano Di-
retor Sul

Estação Krahô, Av. Teo-
tônio Segurado, ACSU SO-

120, Qd. 1201 sul, Plano Di-
retor Sul

Estação Javaé, Av. Tocan-
tins Qd. 19, Taquaralto, Plano 
Diretor Sul

Estação Xerente, Av. I, 
APM 13, Aureny III, Plano 
Diretor Sul

Estação Karajás, Aureny I, 
S/N, Qd. NW Lote 10.

A demora no atendi-
mento também é outra re-
clamação dos passageiros. 
Desde o início da semana 
que a SUBE tem ficado lota-
da de passageiros tentando 

recarregar os cartões.
A prefeitura de Palmas 

já havia informado que es-
tá realizando estudos para 
ampliar e habilitar outras 
formas de pagamento. Pa-
ra esclarecer os passageiros 
foram criados dois canais 
de comunicação. No What-
sApp (63) 99247-8426 ou no 
e-mail bilhetagemeletroni-
ca@palmas.to.gov.br, das 8h 
às 16h, de segunda a sexta-
-feira é possível esclarecer 
dúvidas sobre o processo de 
recarga.

Vereadores aprovam 
CPI para analisar 
contrato da BRK

Redação / Primeira Página 

Por unanimidade, os 
vereadores de Araguaína 
aprovaram a instauração 
de uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to) para que os termos da 
concessão do serviço de 
abastecimento de água e 
tratamento do esgoto se-
jam revisados.

O pedido foi assinado 
por todos os parlamenta-
res que informaram que a 
revisão se faz necessária 
para garantir que os ter-
mos e todas as obrigações 
contratuais estão sendo 
cumpridas.

Ao autorizar a CPI os 
parlamentares informa-
ram que está é mais uma 

ferramenta para garantir 
que a população tenha 
acesso a um serviço de 
qualidade. Os vereadores 
também lembraram que 
a BRK, empresa respon-
sável pelo saneamento e 
distribuição de água tem 
sido alvo de muitas recla-
mações.

“Vamos analisar todos 
os documentos e contra-
tos, ouvir os representan-
tes da empresa, os mora-
dores e a prefeitura, para 
que possamos tomar as 
medidas necessárias pa-
ra garantir que a cidade 
tenha um serviço de água 
e esgoto de qualidade”, 
pontuou o presidente da 
Câmara Municipal, ve-
reador Marcos Duarte.

ARAGUAÍNA

Registro de crimes contra 
mulheres aumenta no Tocantins
Redação / Primeira Página 

Nesta semana, um ho-
mem foi indiciado no To-
cantins por ter divulgado 
imagens íntimas da atual 
mulher. O homem disse que 
houve consentimento, mas 
a vítima nega. Esse é apenas 
um, das centenas de casos 
que acontecem todos os dias 
no estado, casos que envol-
vem violência física, moral e 
emocional.

“Esse é um dos atos per-
versos que homens come-
tem para destruir a imagem 
da mulher. E é preciso ficar 
muito claro que comparti-
lhar imagens ou vídeos ín-
timos sem a permissão da 
pessoa é um crime previsto 
na lei 13.718/2018. E deta-
lhe a disseminação indevi-
da desse tipo de conteúdo 
é crime previsto no artigo 
218-c do código penal. A pe-
na é reclusão de até 5 anos”, 
afirma a advogada Márcia 
Costa.

O dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher 
deveria ser uma data de co-

Passageiros enfrentam demora no atendimento para recarregar cartões.

Serão distribuídas 47 mil doses da vacina.

A mulher está exposta a ameaça, lesão corporal e injúria.

Por unanimidade, vereadores aprovaram CPI.

DADOS PREOCUPANTES

memoração, mas a realida-
de tocantinense ainda não 
permite apenas comemora-
ções. “Nós vivemos em uma 
sociedade em que a mulher 
está em uma posição mais 
frágil. Existe a ideia equi-
vocada de que a mulher é 
do sexo frágil, mas nos co-
locaram nessa posição. Nós 
somos e devemos ser fortes 
para aguentar os trancos da 
vida”, afirma a socióloga 
Teresa Samapio.

A mulher tocantinense 
está exposta a três tipos de 
crime com mais frequência: 
ameaça, lesão corporal e in-

júria. Em 2021, foram 3.539 
mulheres ameaçadas, 1.687 
sofreram algum tipo de 
agressão e 1.494 denuncia-
ram o crime de injúria.

No ano passado, os nú-
meros aumentaram foram 
3.906 mulheres que sofrera 
algum tipo de ameaça, 2.903 
foram agredidas e 1.611 so-
freram injúrias. Já até de 
1º de janeiro até o dia 7 de 
março de 2023, já foram re-
gistrados 706 ameaças con-
tra mulheres, 388 agressões 
e 332 injúrias.

“Esses números escon-
dem algo ainda pior, já que 

podem estar notificados. 
Infelizmente a mulher ain-
da tem medo, receio de 
denunciar um crime, uma 
agressão. Isso preciso mu-
dar, analisando os números 
é plausível perceber que 
ainda não existe segurança 
para que a mulher denuncie 
um criminoso”, aponta a so-
ciológa.

O número de femini-
cídios ficou “estável” na 
comparação entre 2021 e 
2022 no Tocantins. Cada 
ano registrou 15 mortes de 
mulheres. Já no restante do 
país, houve um aumento de 
5% nos registros de mortes 
de mulheres.  Uma mulher 
foi morta a cada seis horas, 
exclusivamente pelo fato de 
ser mulher. É o maior regis-
tro desde que a lei de femi-
nicídio entrou em vigor, no 
ano de 2015.

No Tocantins Patrulha 
Maria da Penha reforça pro-
teção de mulheres vítimas 
de violência

A Patrulha Maria da 
Penha é um serviço que 
tem como objetivo oferecer 

Divulgação
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Prazo para se inscrever no concurso da 
educação entra na reta final no Tocantins

Redação / Primeira Página 

Os professores que que-
rem concorrer a uma das 
5.164 vagas do concurso 
para a educação do Tocan-
tins tem poucos dias para 
se inscrever. O prazo fi nal 
para concluir a inscrição 
termina no próximo dia 16 
de março.

As vagas estão divididas 
entre 5.021 postos para a 
educação básica e 143 para 
educação indígena. Os pro-
fessores terão remuneração 
inicial de R$ 4.826,30.

A maior parte das vagas 
são para as disciplinas de 
português e matemática. 
Professores das áreas de 
História, Geografia, Ciên-
cias Biológicas, Artes, Edu-
cação Física também po-
dem se inscrever. 

Além de efetuar a ins-
crição, o candidato preci-
sa pagar a taxa de R$ 150.  
Já a seleção será realiza-

São mais de cinco mil vagas com salários iniciais de R$ 4.826,30
Divulgação

Divulgação

Aldeias Apinajé estão 
sem aula devido a 
condição das estradas

A anciã Maria de Je-
sus Apinajé denunciou 
ao Instituto Indígena do 
Tocantins (INDTINS), 
que seus netos estão há 
um mês sem assistir au-
la por conta dos danos 
as estradas de acesso à 
sua aldeia, Boi Morto. A 
comunidade fi ca à cinco 
quilômetros da Escola 
estadual indígena Mãtik, 
localizada na aldeia São 
José, onde os estudantes 
cursam o ensino médio, 
além da aldeia da anciã, 
lideranças originárias 
contam que aldeia Baca-
ba passa pelos mesmos 
problemas e as estradas 
da aldeia Serrinha tam-
bém estão quase intrans-
poníveis.

Por meio de vídeo, en-
viado ao INDTINS, Ma-
ria de Jesus Apinajé, que 
tem como português o 
seu segundo idioma, cla-
ma ao poder público para 
que os reparos na estrada 
de barro sejam efetuados.

“Eu tô querendo que 
você manda o trator pa-
ra acertar a estrada, a 
estrada tá feia! Buraco, 
a chuva estragou mui-
to a estrada e os alunos 
não estão estudando, são 
meus netos que estão es-

tudando no São José, eles 
não estão nem estudando 
e já tá um mês!”.

Para garantir o reparo 
nas estradas e o reestabe-
lecimento do transporte 
escolar, no dia 28 de fe-
vereiro, o INDTINS re-
gistrou a denúncia junto 
à ouvidoria do Ministé-
rio Público do Tocantins 
(MPE-TO). Além de en-
viar ofícios às secretárias: 
da Educação (Seduc), das 
Cidades e Infraestrutura 
(Seinf) e dos Povos Ori-
ginários e Tradicionais 
(Sepot).

DENUNCIE AO INDTINS
Desde 2021, o Instituto 

recolhe denúncias de vio-
lação dos direitos Indíge-
nas e as encaminha para 
justiça estadual, a Defen-
soria Pública e a Impren-
sa, já foram denunciados 
casos de descaso com a 
saúde, como a morte das 
bêbes Utai Kuheraru Iny 
e Thamyrys Txiwenona 
Karajá que faleceram sem 
receber o atendimento 
médico devido.

Para fazer uma de-
núncia ao INDTINS, bas-
ta preencher um formu-
lário online, não é preciso 
se identifi car.

DENÚNCIA

Profissionais da rede municipal 
participam de formação inclusiva

Uma parceria entre a 
Universidade Federal do To-
cantins (UFT) e a Secretaria 
Municipal da Educação (Se-
med) resultou no projeto de 
extensão do laboratório de 
neuroaprendizagem que tra-
balha com pesquisas e com 
estratégias para aprendiza-
gem de pessoas neurodiver-
sas e com deficiência que 
está sendo implementado 
nas unidades educacionais: 
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (Cmei) Romilda 
Budke e Escola Municipal 
Monteiro Lobato. Desen-
volvido pelas professoras 
doutoras Eliane Marques e 
Denise Capuzzo, o projeto 
tem o objetivo de formar os 
profissionais para atuar na 
aprendizagem de pessoas 
neurodiversas e com defi-
ciência e será executado ao 
logo do ano contemplando 
professores regentes, profes-
sores auxiliares, Monitores 
de Desenvolvimento Infantil 
(MDI), dentre outros.

A primeira formação do 
projeto intitulada ‘Apren-

Os professores aprovados terão remuneração inicial de R$ 4.826,30. Estrada aldeia Serrinha, em péssimas condições.

Cerca de 40 profissionais participam da palestra.

EDUCAÇÃO

dizagem Inclusiva: noções 
básicas e estratégias de ino-
vação’, que acontece na sex-
ta-feira, 10, está sendo minis-
trada para cerca de 40 profi s-
sionais entre MDIs e profes-
sores auxiliares das unida-
des educacionais Romilda 
Budke, Recanto Infantil, 
Monteiro Lobato e Degraus 
do Saber. A capacitação vi-
sa instrumentalizá-los com 
estratégias e conhecimentos 
de sensibilização para a in-
clusão.

Neste sábado, 11, dia pe-
dagógico, a formação terá 

como público-alvo os pro-
fessores regentes. Na opor-
tunidade, serão trabalhados 
o Plano de Desenvolvimento 
Individualizado (PDI) e as 
noções necessárias para se 
fazer adaptações de material 
escolar.

Segundo a professora 
Eliane, as ações do projeto 
são desenvolvidas em par-
ceria com as Salas de Re-
cursos para criar processos, 
instrumentos e estratégias 
dentro das unidades para 
que realmente haja a inclu-
são escolar.

da uma fase, dividida em 
duas etapas. O candidato 
fará um exame de habi-
lidades e conhecimentos 
– respondendo provas ob-
jetivas e discursivas, que 
são de caráter eliminatório 
e classificatório; Após o 
candidato será submetido 
a uma avaliação de títu-
los, de caráter unicamente 
classifi catório.

As provas são de res-

ponsabilidade Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e se-
rão nas cidades de Araguaí-
na, Araguatins, Arraias, 
Gurupi, Miracema do To-
cantins, Palmas e Paraíso do 
Tocantins. A aplicação das 
provas está prevista para o 
dia 11 de junho.

COMO SE INSCREVER

O candidato pode 
preencher a fi cha de ins-

crição até às 16h do dia 16 
de março, no site da FGV. 
Para acessar clique aqui.

Depois de concluir o 
cadastro no site, será emi-
tido um Documento de 
Arrecadação de Receitas 
Estaduais (DARE) para 
pagamento da taxa. Os 
candidatos poderão efe-
tuar o pagamento até o 
dia 17 de março, um dia 
após o fi m do prazo.

Divulgação
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Mulheres 
investidoras SIM!

Em um mês tão espe-
cial, em que comemora-
mos o Dia Internacional 
da Mulher, não podería-
mos deixar você, mulher, 
de fora do centro das nos-
sas atenções aqui na Você 
+ Independente, sua colu-
na quinzenal de educação 
financeira!

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 tanta 
frequência, as mulheres 
sofrem menos do “FO-
MO” – fear of missing out 
– ou medo de perder uma 
oportunidade. Por mexer 
menos em suas 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 
investimento ao longo 
dos anos, buscando sem-
pre mais conhecimento 
e autoconfiança 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 
parágrafo, os “apenas” 
0,4% de rentabilidade ex-
tra anual que as mulheres 
recebem, em 20 anos in-
vestindo R$500 por mês 
podem chegar a uma dife-
rença de mais de R$17.000 
acumulados 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 primeiro 
investimento na bolsa cos-
tuma ser 6x maior do que 
dos homens, comprovan-
do que realmente nos in-
formamos e buscamos co-
nhecimento antes de efeti-
vamente investir, ou seja, 
quando entramos no mer-
cado montamos uma car-
teira 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 merca-
do de capitais, segundo 
dados da B3, em 2016 tí-
nhamos nossas carteiras 
de investimentos mais 
alavancadas, ou seja, mais 
centralizadas em um úni-
co produto

– sendo que 75% das 
investidoras da bolsa pos-
suíam apenas ações, já 
em 2022 esse número caiu 
para apenas 39%, eviden-
ciando que as mulheres 
estão buscando a diversifi-
cação de seus ativos, pilar 
fundamental nos investi-
mentos financeiros – seja 
em renda fixa, fundos ou 
no mercado de capitais.

Quando falamos em 
diversificação, 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 
– finanças 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!

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.

TRIBUTAÇÃO

Revendas de gás reclamam de 
aumento de imposto no TO

Redação / Primeira Página 

Você sabe o que é o 
PMPF? O chamado Preço 
Médio Ponderado para o 
Consumidor Final impacta 
diretamente no preço que 
é cobrado para abastecer o 
carro, ou comprar o gás de 
cozinha.

O PMPF é uma espécie 
de tabela que é utilizada 
pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Con-
faz) que reúne os secretá-
rios de Fazenda de todos 
os estados. Para fazer essa 
tabela, os estados utilizam 
os preços que são cobrados 
do consumidor final, seja 
na bomba para abastecer o 
carro ou na hora de com-
prar o botijão.

O economista Flávio 
Dultra explica que o PM-
PF serve como base para o 
cálculo do ICMS e ele é cal-
culado levando em conta 
todas as etapas e variações 
que constituem o preço dos 
combustíveis.  “O cálculo é 
complicado para o consu-
midor. Mas o que precisa 
ficar claro é que o PMPF não 
é calculado de acordo com o 
preço dos combustíveis nas 
refinarias e sim do preço 
com outros impostos embu-

O PMPF é uma espécie de tabela que é utilizada pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados.
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tidos. É um imposto que vai 
se retroalimentando, já que 
é calculado com frequên-
cia.”, afirma.

Revendedores de gás de 
cozinha do Tocantins infor-
maram que por causa do 
PMPF houve um aumento 
de cerca de R$ 3 no início de 
março. Os três reais são co-
brados de cada botijão ven-
dido. O que tem incomoda-
do os revendedores é que o 
estado não tem dado expli-
cações claras sobre o cálculo 
do PMPF

“Nós não nos recusa-
mos a pagar, mas esse é um 
imposto que o Estado não 
explica direito para gente e 
isso impacta porque temos 
que explicar para a popu-
lação que não somos nós 
que estamos aumentando o 
preço do gás”, afirma o em-
presário Helbty Medeiros 
Oliveira.

A preocupação do em-
presário é justamente com 
o preço final que é repassa-
do para o consumidor. “A 
população está esperando 

que o preço abaixe. Mas nós 
já tivemos esse aumento do 
PMPF. No próximo mês de-
ve ter reajuste na alíquota 
do ICMS que deve ir de 18 
para 20%, ou seja, serão pra-
ticamente dois aumentos 
consecutivos”, pontua.

Nós procuramos o go-
verno do Tocantins para pe-
dir mais informações sobre 
o PMPF praticado no esta-
do.  A Assessoria de Comu-
nicação se limitou a dizer 
que a demanda é de respon-
sabilidade da União.

Três reais a mais são cobrados de cada botijão de gás por causa do PMPF.
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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.

B.E.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (JARDIM EUROPA - LUZIMANGUES) 
CNPJ nº 12.194.789/0001-48, 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, 10 de março 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.

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, 10 de março 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.

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, 10 de março 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.

RBV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (JARDIM MADRI - LUZIMANGUES) CNPJ 
nº 15.048.477/0001-14, 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, 10 de março 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.

XR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (JARDIM BELA VISTA - LUZIMANGUES) 
CNPJ nº 13.706.865/0001-10, 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, 10 de março 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.

PR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (JARDIM DO PORTO - LUZIMANGUES) 
CNPJ nº 11.917.132/0001-07, 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, 10 de março 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.

BRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARK DOS BURITIS - LUZIMANGUES) 
CNPJ nº 12.194.789/0002-29, 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, 10 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 LOTENOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE

MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA 977.690.611-72 4515 036 003
WILNDER RAMIKLEIBER CIRINO BARBOSA BA TISTA 972.983.601-91 2448 006 027

PAULO VICTOR NARCISO DE SA 051.420.511-30 900 014 011

ROMARIO JUSTINO DOS SANTOS 031.747.041-89 572 015 005

FRANCISCA AINHA BARBOSA DE SOUZA 061.113.202-89 1962 013 023TAFILA ARAUJO ROCHA PEDROSA 065.286.911-42 2340 002 058

PETER MAX HAUDYSSON SILVA FLOR 052.395.151-58 4979 024 027
(ESPOLIO) ROMILDO ROZENO DE MORAIS 041.452.711-90 5282 040 019

HERCULANO BENTO DA SILVA NETO 045.520.961-84 4761 055 001
FABIANO SERGIO MONTORO BUZELLO 273.992.608-18 4646 036 009
JUNIVAN RIBEIRO BATISTA 075.026.061-06 4714 025 012

REFORMA ÍNTIMA

Curso Espírita gratuito para você combater seu orgulho, egoísmo, ódio, ciúme, remorso, 
mágoa, agressividade, maledicência, intolerância, impaciência, aprender a perdoar e ser 
humilde, através do WhatsApp 19-98137-0323.
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CULTURA

Programa de cultura recebe 
inscrições até segunda-feira, 13

Termina na segunda-
-feira, 13, o prazo para que 
artistas e outros profissio-
nais da cultura inscrevam 
projetos para patrocínio 
do Programa Municipal de 
Incentivo à Cultura 2023 
(Promic). O Programa con-
templará até 33 iniciativas 
culturais, ou artísticas, com 
recursos do Fundo Muni-
cipal de Apoio à Cultura 
de Palmas, com patrocínios 
entre R$ 10 mil e R$ 15 mil 
conforme o eixo ou a lin-
guagem artística de atua-
ção, totalizando o valor de 
R$ 440 mil investidos nesta 
edição. As inscrições podem 
ser realizadas  on-line, via 
correios ou presencialmen-
te, conforme as normas do 
edital disponível aqui.

A novidade do Promic 
2023 é que os recursos fo-
ram divididos em duas 
partes, conforme a região 
geográfica da cidade, ao 
norte e ao sul do ribeirão 
Taquarussu Grande, para 
proporcionar uma melhor 
distribuição e a descentra-
lização dos projetos. A pri-
meira parte contempla as 
regiões norte, centro e cen-
tro-sul de Palmas até o está-
dio Nilton Santos, antes da 
ponte. A outra compreende 
os bairros da região sul da 
Capital, após a ponte do Ta-
quarussu Grande, incluindo 
os distritos de Taquaruçu e 
Buritirana. 

Ainda como critério de 
melhor distribuição dos re-
cursos e de fortalecimento 
do papel inclusivo, afirma-
tivo e democrático das po-
líticas culturais, os projetos 
com mulheres proponen-
tes, ou cujas representantes 
legais, sejam mulheres, ne-

O Programa contemplará até 33 iniciativas culturais, ou artísticas, 
com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Palmas.
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gras ou indígenas, popula-
ção LGBTQIA+ e pessoas 
com deficiência, terão crité-
rio especial de avaliação, ci-
tado no item oito do edital.

O presidente da Fun-
dação Cultural de Palmas 
(FCP), Giovani Assis, ressal-
ta que esta edição do Promic 
tem como finalidade iniciar 
as ações de fomento à cultu-
ra em 2023, mas que novos 
editais deverão ser lançados 
ainda este ano, somando 
os recursos municipais aos 
oriundos do governo fede-
ral via leis Paulo Gustavo 
e Aldir Blanc. “O Promic 
2023 é o primeiro passo nas 
nossas ações de fomento em 
2023. Mas, já estamos com 
toda estrutura preparada 
para o lançamento de ou-
tros editais com apoio do 
governo federal, tão logo 
sejam liberados os recur-
sos. Assim, acreditamos que 
este será um ano especial 
para a realização de proje-
tos culturais em Palmas e 
para o desenvolvimento de 
nossa economia criativa”,  
afirmou. 

Promic 
Realizado pela FCP com 

recursos do Fundo Muni-
cipal de Cultura, o Promic 
tem a finalidade de demo-
cratizar o acesso a fontes de 
financiamento da cultura. 
Também estão entre os obje-
tivos do Programa o fomen-
to e o estímulo à criação de 
bens artísticos e culturais; 
a valorização das diversas 
culturas que habitam Pal-
mas; a difusão e fortaleci-
mento de bens artísticos e 
culturais; e a qualificação 
técnica e artística da popu-
lação por meio da seleção e 
patrocínio de projetos cultu-
rais a serem executados por 
proponentes residentes ou 
sediados em Palmas.

Podem ser contempla-
dos com o patrocínio, pro-
jetos que pretendam reali-
zar pesquisas artísticas ou 
culturais, desenvolvimento 
de obras ou eventos, reali-
zação de cursos livres ou 
outras ações de capacitação, 
além da circulação de obras 
artísticas na Capital nas se-
guintes linguagens e eixos 
culturais: artes visuais; arte-
sanato; circo; culturas popu-
lares e tradicionais; cultu-
ras afro-brasileiras; dança; 
design e moda; literatura; 

música; patrimônio cultural 
material e imaterial e teatro.

inscrições

As inscrições deverão ser 
realizadas de 27 de feverei-
ro a 13 de março, de forma 
on-line ou presencial, à es-
colha do proponente. No 
caso de inscrição digital, 
deverá ser enviado apenas 
um e-mail, com todos os 
arquivos exigidos, compi-
lados em PDF, anexados e 
identificados, para o ende-
reço meuprojeto.fcp@gmail.
com. E no campo ‘assunto’ 
a identificação do eixo e ca-
tegoria, conforme o edital, 
tendo como um exemplo: 
‘PROMIC – Culturas – Pa-
trimônio Cultural’.

No caso de inscrição 
presencial, os arquivos de-
vem estar em um envelope 
lacrado, e serem entregues 
na sede da Fundação Cul-
tural de Palmas, no Espaço 
Cultural José Gomes Sobri-
nho, conforme o período 
descrito no cronograma 
constante no edital.

O proponente também 
poderá enviar a documenta-
ção via correio, destinando 
a documentação com carim-

Recursos foram divididos em duas partes, conforme a região da cidade.
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MAIA CIRCUS
A empresária Maia Morena fez aniversário na segunda-feira, 06. Ela comemorou a data reunindo amigos para o Maia Circus, realizado no 
sábado, 04. O evento teve como temática o mundo encantado do circo. Maia usou três roupas e se divertiu muito com os componentes do 

Circo Os Kaco. Na ocasião também comemorou o aniversário de sua filha caçula, Silvia. Parabéns!

Fotos: Eduardo Lago

Maia Morena e seu 
esposo Keven Petherson.

Maia e o casal de empresários Elis 
Freitas e Juan Carlos Sorlozano

Maia e o casal Thaina Pugliese e 
Rafael Dalla Adriana, Maia e Kelly Areiro

Silvia 
 Delegado Marcelo Dutra  

e a procuradora Lucia Alho Maia e Alex Monteiro

Maia e Vitória


