GERAL

Palmas-TO, 13 a 19 de junho de 2022

7

GESTÃO PÚBLICA

Municípios do Tocantins recebem 1ª parcela
do Programa de Fortalecimento da Economia
Programa prevê um investimento total de R$ 278 milhões,
em obras estruturantes em todos os 139 municípios do Tocantins.
Foi anunciado o pagamento imediato de mais 12
convênios com recursos do
Programa de Fortalecimento da Economia e Geração
de Emprego para 11 municípios. A execução dos pagamentos foi realizada por
meio da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) e
da Secretaria da Educação
(Seduc).
Durante o evento também foi feito o anúncio do
pagamento de passivos
de progressões horizontal e vertical do quadro do
magistério da Educação
Básica – referente ao ano
de 2017, no valor de R$
46.660.385,70 para 3.542
professores da Educação.
"Nesta gestão já pagamos
os passivos de anos anteriores e agora o Governo
do Tocantins está anunciando o parcelamento dos
R$ 46 milhões em seis vezes e a primeira parcela já
na folha de junho. Daqui

Divulgação

Reunião com prefeitos foi realizada no Palácio Araguaia.
até o final do ano pagaremos este valor total aos
servidores da Educação",
frisou o secretário da Educação Fábio Vaz.
Sobre os convênios com

recursos do Programa de
Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, o secretário Fábio Vaz,
enfatizou que já são 36 municípios com ordem de pa-

gamento, e que sua missão
é finalizar os 53 convênios
da Secretaria da Educação.
"Fico muito feliz de poder estar assinando essas
ordens de pagamento, es-

se dinheiro, que já está a
caminho, chegará em um
bom momento para cada
município. Ainda faltam
cinco municípios, mas nossa missão é para que chegue até o dia 20 de junho",
concluiu.
Nesta primeira etapa
dos recursos, serão repassados até o final desta quarta-feira, R$ 1,983.129,39 para
os 11 municípios, que são:
Araguacema, Araguaçu,
Barrolândia, Carmolândia,
Jaú do Tocantins, Lizarda,
Nazaré, Palmeirópolis, Rio
da Conceição, Santa Rita do
Tocantins e Santa Tereza do
Tocantins.
A prefeita de Jaú do Tocantins, Luciene Lourenço
de Araújo, contou que seu
desejo é levar os esportes
para toda a população do
município. "Estamos levando a cobertura de uma
quadra para o povoado de
Lourenço Borges e iremos
reestruturar nosso campo
de futebol, e assim levar
mais alegria aos nossos
desportistas", relatou.

A gestora de Lizarda,
Suelen Lustosa Matos explicou que a verba já está
projetada para a criação de
uma quadra no distrito de
Alto Bonito, além de cobertura, arquibancada e estacionamento de outra quadra na sede do município.
"Para nós é de suma importância a liberação desse
recurso, nos alegra e nos
dá esperança de que vamos
conseguir entregar as obras
para a comunidade ainda
este ano".

O Programa
O Programa de Fortalecimento da Economia e
Geração de Emprego prevê
um investimento total de
R$ 278 milhões, em obras
estruturantes em todos os
139 municípios do Tocantins. Somente da Secretaria
da Educação e da Secretaria de Esportes e Juventude
são 53 convênios, onde 41
municípios serão contemplados, somando o total de
R$ 52.597.000,00 em equipamentos esportivos.

EDUCAÇÃO

Instituições públicas do TO decidem
não oferecer vagas pelo SISU
Redação/Primeira Página

Ao contrário do que
aconteceu nos últimos semestres, nenhuma instituição de ensino superior do
Tocantins vai aderir ao Sistema de Seleção Unificada
(SISU) e oferecer vagas nos
cursos de graduação.
No primeiro semestre de
2022, a Universidade Federal
do Tocantins (UFT) e a Universidade Federal do Norte
do Tocantins (UFNT) disponibilizaram 927 vagas em 49
cursos para estudantes que
se inscreveram pelo Sisu. Em
nota as duas universidades
informaram que por decisão
do Conselho Superior – Conseni a adesão está suspensa por três semestres e que
durante esse período, as vagas serão ofertadas através

do vestibular próprio e por
meio de Processos seletivos
complementares, com base
na nota do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
Já o Instituto Federal do
Tocantins (IFTO) informou
que não aderiu ao Sisu em
função do calendário do Ministério da Educação (MEC)
ser diferente do calendário
letivo do instituto. A nota
informa que essa decisão vai
evitar que um estudante ingresse em cursos que já estão
em andamento.
De acordo com o IFTO o
ingresso de novos estudantes será realizado pelo vestibular da instituição e que vagas serão reservadas para cotistas e públicos beneficiados
por ações afirmativas como
estudantes que vieram do
ensino público, indígenas,

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Djavan Barbosa

UFT não terá vagas pelo SISU
quilombolas, pessoas com e seguem até 1º de julho,
Para se inscrever o esdeficiência, entre outros.
tudante precisa ter feito o
Enem 2021. No ato da inscriInscrições
Mesmo sem ter opções ção o candidato deverá escode vagas no Tocantins, es- lher duas opções de curso e
tudantes do estado podem ficar atento às notas de corte
se inscrever no SISU se can- parciais divulgadas diariadidatando para cursos em mente ao longo do período
instituições de ensino em de inscrição. O resultado esoutros estados do país. As tá previsto para ser divulgainscrições para as vagas do do no dia 6 de julho e as masegundo semestre de 2022 trículas devem ser realizadas
começam no dia 28 de junho entre 13 e 18 de julho.

Prezados (as) Senhores (as):
NOME

CPF/CNPJ

CONTRATO

4918
5402
5272

QUADRA

011
008
006

LOTE

NOME

MARIA CLARA DE LUCENA PEREIRA

CPF/CNPJ

071.977.901-40

CONTRATO

369

QUADRA

012

BER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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, 07 de junho de 2022
JOÃO BATISTA ALVES DAS NEVES
Presidente do SEET

Palmas - TO, 9 de junho de 2022.
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Prezados (as) Senhores (as):

Prezados (as) Senhores (as):
CPF/CNPJ

713.536.231-49

CONTRATO

471

QUADRA

010

LOTE

008

NOME

MATEUS BOTELHO DA SILVA

CPF/CNPJ

041.614.691-01

CONTRATO

1417

QUADRA

015

LOTE

024

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.

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 IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 122) CNPJ
N°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.

RB4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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, 9 de junho de 2022.

Palmas - TO, 9 de junho de 2022.
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DF EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA (RESIDENCIAL GENEBRA)
CNPJ N°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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem no Estado do Tocantins – SEET, no
uso de suas atribuições legais que lhe conferem os artigos 14 e 22 inciso III do Estatuto Social
da entidade, CONVOCA todos os sindicalizados em dia com suas obrigações estatutárias, para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20/06/2022 a partir das 08h00min, em primeira
convocação com mais de 50% dos filiados e, em segunda convocação às 08h30min com qualquer número de filiados, na Sede do SEET, localizado na Quadra 103 Sul, rua NO 09, lote 13,
Palmas – TO, CEP 77.001-034, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas
dos anos 2019, 2020 e 2021; 2) Outros assuntos de interesse da categoria.

LOTE

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

033
053
014

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.

LUCIANA BARBOSA DA CRUZ

Prezados (as) Senhores (as):

Palmas - TO, 9 de junho de 2022.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES RODRIGUES 312.778.292-68
KEMILLE FEITOSA GOVINO
044.228.151-05
LUCIANO NEIVA DA SILVA LOPES
021.930.331-29

NOME
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código
Civil Brasileiro:

EDVALDO FERREIRA DE ALENCAR e ALDENICE PEREIRA DA SILVA
JOSÉ ORLANDO RODRIGUES DA SILVA e JOSEANA LOPES DE SOUSA
LUIZ VITOR GONÇALVES FREITAS e ESTER DA MATA MARTINS
CARLOS FERNANDES DOS SANTOS e GERCIANNE GOMES ARAÚJO DOS SANTOS
ELITON LOPES DA SILVA e REGIANE DA SILVA SANTOS
JOELSON DE BRITO e ROSA DILEUSA VIEIRA DA SILVA
NARCISO DA SILVA MIRANDA e MIRCILENE SILVA DE OLIVEIRA NUNES
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA BARBOSA e DULCIANA ALVES PORTILHO
JOÃO PEDRO PEREIRA MIRANDA e KARLE CRISTINA VIEIRA BASSORICI
MAX JAN MENDES DE MORAES e DEBORA GOMES VALERIO
ELSON LUIS RODRIGUES DE SÁ QUIXABA e WANILDA RODRIGUES CARDOSO
RANDER MELO OLIVEIRA e SUZANA LEAL CARDOSO
ALISSON VINICIUS FEITOSA MARINHO e LUIZA DÉBORA OLIVEIRA DO VALE
FRANCISCO DIAS FEITOSA e CLIDETE SOARES CUNHA
EMIVALDO BISPO DE SOUZA e DINELIA ALVES NOGUEIRA
JUCEILTON PEREIRA SILVA e MARIZETE DA SILVA AZEVEDO
GUSTAVO CONCEIÇÃO RIBEIRO e NAYANE CAMELO ANDRADE
MARCOS CESAR BRAGA REIS e MARIZA RODRIGUES DA COSTA
MARCOS SILVA MONTALVÃO e DANIELLY DE MATOS UCHÔA
MAXSUEL DA SILVA e GRACYKELLY SOUSA DE LIMA
VANDERLY FERREIRA DE SOUZA SILVA e MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA
ADELSON NICOLAU DOS SANTOS e KARLLA CASTRO DE BARROS
EVANDRO DE SOUSA SANTOS e IANDRA MACIEL CORDEIRO
VALTER ROCHA DE OLIVEIRA e MARIDALVA PEREIRA DA SILVA
ILDEMAR LOURENÇO CUNHA e LUCIANE BORGES DE SOUZA
VICTOR SAMUEL DE ANDRADE e BIANCA SOARES RODRIGUES
GILMAR DE MATOS SOUZA e LIDIA SOUZA DE JESUS
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
O referido é verdade e dou fé.
Palmas - TO, 10 de junho de 2022
Flávio Henrique de Oliveira
Oficial

Assinado de forma
VOZ E PESQUISA digital por VOZ E
TOCANTINS
PESQUISA TOCANTINS
LTDA:14888537 LTDA:14888537000144
Dados: 2022.06.13
000144
08:22:40 -03'00'

