EMPREENDEDORISMO

Palmas-TO, 27 de julho de 2022

5

OPORTUNIDADE

Palmas Empreende reúne time de especialistas
para falar de empreendedorismo social
Evento também vai realizar um projeto social ensinando
técnicas para criar ideias de negócios para jovens carentes.
Divulgação
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Conhecimento, capacitação e networking. Esses
são alguns dos objetivos do
“Palmas Empreende” um
evento de empreendedorismo social, com foco em
jovens de 14 a 24 e empresários. Um time de empreendedores que colecionam cases de sucesso foi selecionado para essa imersão marcada para o dia 6 de agosto.
“É um evento indicado para quem já é dono de
seu próprio negócio ou para quem pensa em empreender. Uma programação
desenvolvida para um dia
inteiro de muita informação e conteúdo que tem o
objetivo de inspirar a nova
geração a perder o medo e
embarcar nessa jornada de
vida que é empreender”,
conta Débora Burrato da
empresa Beesocial LTDA e
idealizadora do evento.
Antes do evento que
será recheado de palestras,
um projeto social vai dar
oportunidade para que jovens carentes aprendam a
empreender. “Vamos ensinar a metodologia de criação de uma startup a jovens

Público-alvo são jovens de 14 a 24 anos e empresários

carentes, com um trabalho
de aprendizagem prática
para que eles conheçam
conceitos, ferramentas e
desenvolvam as habilidades necessárias para transformar suas ideias em star-

tups inovadoras e de alto
impacto”, afirma.
Esses jovens também
vão poder apresentar suas
ideias de negócios para os
participantes do Palmas
Empreende. “Esses jovens

vão receber informação de
primeira qualidade, e eles
serão vistos desenvolvendo ideias de negócios tão
boas quanto qualquer outra pessoa e se Deus quiser essas ideias vão caminhar”, afirma.
São esperadas 450 pessoas que vão conferir de perto
nomes como Cici Navarro que é reconhecida pela
Forbes Under 30 em 2019 e
Top 10 entre os perfis empreendedores para seguir,
também pela Forbes em
2021. Também participam
Bruno Bernardo, Giovanna
Bessa, Laura Moro, Rodrigo
Pedroso, Eduardo Gama,
Darley Passarin, Guilerme
Borges e Jacqueline Vieira.
Os ingressos estão disponíveis na internet e o valor do primeiro lote custa
R$ 180.
“Quem estiver no evento vai conseguir aprender
com todos esses empresários que vão palestrar. São
pessoas de diversos segmentos tem e-commerce,
marketing digital, start up,
inovação, energia renováveis, medicina. É uma ótima
oportunidade de ampliar
seus conhecimentos sobre
negócios e empreendedorismo e apresentar os valores
e oportunidades do Tocantins”, afirma Débora.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO ELEITORAL
DA FEDERAÇÃO ESTADUAL PSDB CIDADANIA
A FEDERAÇÃO ESTADUAL PSDB CIDADANIA, de acordo com suas normas estatutárias, CONVOCA por meio do presente edital, os membros titulares e suplentes do Colegiado Estadual
da Federação PSDB CIDADANIA para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: “formação de
coligações majoritárias, escolha de candidatos na majoritária e na proporcional, entre outros
assuntos”, a nível estadual, Tocantins, que realizar-se-á de forma presencial no dia 04/08/2022,
das 18:00h às 22:00h, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, na Praça
dos Girassóis, s/n, Palmas/TO, CEP: 77001-902.
Palmas - TO, 26 de julho de 2022.
Cinthia Alves Caetano Ribeiro Mantoan
Presidente Estadual do Colegiado da Federação PSDB CIDADANIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
A empresa NOTIFICANTE GSG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - (CNPJ
17.751.889/0001-41), titular do empreendimento imobiliário “CARIBE RESIDENCE & RESORT
2ª ETAPA, considerando não terem encontrado pessoalmente os notificados abaixo relacionados na condição de adquirentes de unidades(s) do referido empreendimento, bem como
seus cônjuges ou responsáveis conforme o caso, informa e solicita a todos quantos o presente
Edital tiver interesse que ficam desde já cientes da rescisão contratual e consequente perda
automática da posse do imóvel objeto do respectivo instrumento, hipótese em que poderá a
NOTIFICANTE usar e dispor da unidade comprometida, alienando-a a terceiros, sem prejuízos
ainda de registro em cadastros de devedores do débito correspondente, caso houver. Conforme
preceitua o instrumento contratual em questão, ocorrendo a rescisão, o valor pago pelo imóvel
a título de parcelas, descontando a cláusula penal e consectários rescisórios, caso houver.
Ficarão disponiveis na sede da empresa situada no CARIBE RESIDENSE E RESORT, Avenida
Ilhas Virgens, Qd01 Lt02, CEP: 77003-110 Palmas-TO, Tel.(63)99930-3565. NOTIFICADOS
CLAUDIA REZENDE DE MORAIS.

LEILÃO

VW AMAROK CD 4X4 - 2017/17
PLACA QKI-5723
DATA: 29 DE JULHO 2022 ÀS 10H

Local: Auditório da LEILÕES BRASIL QD 308 SUL AL 01 LT 37/39
Informações: (63)3225-3686/992422002
Leiloeiro: Antônio Carlos Volpi Santana
Relação de lotes e fotos: www.leiloesbrasilto.com.br
COMITENTE : SEBRAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO-TO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP.
Pregão Presencial SRP n. 004/2021, Tipo: Menor Preço por item - Horário:
08:30 horas. Data de Abertura: 08/08/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS FUNDOS
MUNICIPAIS DE MONTE SANTO DO TOCANTINS-TO NO ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DE REUNIÕES, EVENTOS, CELEBRAÇÕES, BEM COMO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, conforme descrito no Anexo I – Termo de
Referência. Contatos: Fone: (63) 3551-1013, E-mail: cplmontesanto@gmail.
com. Observação: Maiores informações no Termo de referência anexo ao
edital. Legislação: Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666 e suas
alterações.
MARCO ANTONIO ALVES DE MELO
PREGOEIRO
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