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5.2 MÍSTICOS

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

MÍSTICOS

PROFESSOR HELIO, Pai de Santo
há 38 anos vem solucionando e orien-
tando a sociedade Brasiliense nas
questõesamorosas,embriaguez,afas-
tamento de rivais, impotência sexu-
al, amarrações e retorno da pessoa
amada 3224-2819/ 3562-1116/
99686-6877 Watsapp

RECADOS

BRENO PASSIVO procuro homens
ativos p/curtição. Tô de 4 no Zap
61 986475895

5.3 INFORMÁTICA

NOTEBOOK

SÓ NOTEBOOK Manutenção Tr:
(62) 99133-0304/ (62)98309-0089

SUPORTE TÉCNICO

ASSISTÊNCIA 24 HORAS Manuten-
ção computadores domícilio 98528-
8216 /99976-0076/98164-1533

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

ABERTURA DE CRÉDITO
A MAXCRED LIBERA

ATÉ R$500.000,00 GDF Taxa a
partir 1,25% p/Fed, GDF, CEF, con-
dição especial, desc. em folha,
déb c/c, no cheque, aposentados,
empresapriv,mesmoque tenhaou-
tros emprést. c/ carência de 6 me-
ses. SCS Qd 01 Bl. D Ed. JK
12ºand Sala 127. Tr: 3323-4479

CREDIFÁCIL
ABERTURA DE CREDITO Func.
Públ INSS, Desc Fla, Ch Fin imóv/
Veic cartão consig 3322-2244

CRÉDITO PESSOAL para func públi-
co em geral com cheque,desc em fo-
lha,déb em conta,sem consulta spc/
serasa 4101-6727/98449-3461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 62/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo,
conforme especificações, condições, quantidades e prazos constantes do
edital e seus anexos. Abertura: 16/08/2017 às 14horas. Informações:
3030-8171. Edital no site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 1º de agosto de 2017.
Simone Ferreira de Almeida Siqueira

Pregoeira

5.4 DINHEIRO E
FINANÇAS

EMPRÉSTIMOS !!!!
EMPRESÁRIO,FUNCIONÁRIOpú-
blico ou privada utilize seu imóvel
como garantia p/ levantamento de
capital. Use p/ investimentos, capi-
tal de giro ou quitação de dívidas.
Trab. c/ todos empréstimos 3037-
9290/ 99363-7667 / 99563-7291

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SÓCIOINVESTIDORc/ga-
rantia real lucro de 10%
ao mês 99907-6129 Zap

INSTALAÇÕES
COMERCIAIS

COMPRO TUDO 99971-8049
ADEGA,ASSADEIRA,balcão,free-
zer, gelad. e tudo de lanchonete
e restaurante. Pago + 3352-5430

5.5 PONTOS COMERCIAIS

PLANO PILOTO

CONVENIÊNCIA BRB Cyber Café,
ótimo faturamento, local privilégia-
do. Tr Consolida: 3327-1877 /
99938-0909 cj23017

LAN HOUSE Ao lado do Banco do
Brasil na 316 (Asa Norte), com 5
PC’s, produtos de telefonia e informá-
tica, cont. em vigor, consulta SPC/
SERASA, faço currículo, xerox, enca-
dernação,plastificação,temosgulosei-
mas, funcionando a 9 anos, excelen-
te movimento, . Alugel barato. Tra-
tar: 99805-9815.

5.7 TURISMO E LAZER

SERVIÇOS

TEMPORADA

CALDAS NOVAS-GO Hot Springs
Hotel, 7pisc.3447-6435/98142-8608

CALDAS NOVAS GO Sol das Cal-
das apt 2q 8pisc 7pess 8570-6868

HOTEL HOT SPRINGS
CALDAS NOVAS (GO) Apto 7
pisc, sauna, frigobar, ar, banheira
4pes. Whatsapp 61 99987-9698

5.7 TEMPORADA

CALDASNOVAS-GOAl.GoldenDol-
phin, férias, 9 pisc 24hs. Whats.
(64)-99911-7103 / (64)- 98134-4146

VIAGEM

APARECIDA - SP (07 a 11/09/17)
e (10 a 15/10/17) Festa! Trindade-
GO (06/08) F: 3568-1895 Tia Elisa

VIAGEM (3 EM 1) BAHIA
OUTUBRO (08A15) ONIBUS Ho-
tel praia cafe da manha (6x) Zap
981590936/33823488 Canestur

COMPRO E VENDO Milhas Latam,
Azul e Smiles. Vendo Passagens Aé-
reas. 3041-8433/98282-3520 whats

I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II - controlar o tempo das intervenções orais;
III – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
IV – a guarda da documentação produzida na audiência.

Capítulo III
Dos Participantes

Art. 7º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadã ou
cidadão, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com a
proposta do projeto de Lei de Extensão de Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida
Comercial do Setor Habitacional Taquari-SHTq, Lago Norte, R.A. XVIII, regidos pelas
normas de edificação e gabarito NGB 033/2005.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública,
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;
Art. 9º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta audiência pública;
II - respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus
organizadores.
Art. 10º Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes ao Projeto
deverão ser realizadas por meio de inscrições orais ou por escrito em formulários
específicos disponibilizados na recepção do evento.
Art. 11º É condição para a participação nos debates orais, a prévia inscrição junto à
organização do evento durante a Audiência Pública.
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.

Capítulo IV
Da Realização da Audiência

Art. 12º A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura do regulamento e regras de funcionamento da audiência;
II – apresentação;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta;
IV - debates orais;
V – encerramento.
Art. 13º Nos debates as perguntas recebidas serão respondidas pela
Coordenação em blocos, conforme sua similaridade, a critério da Secretaria.
Art. 14º Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir
a ordem de inscrição e respeitar os seguintes tempos de duração: 4 minutos,
quando se tratar de representante de entidades; duração de 2 minutos no caso de
manifestações individuais.
Parágrafo Único. O Presidente poderá, após consulta aos participantes, aumentar
o tempo disponível para exposição oral, a depender do número de inscrições
e do tempo restante para o final da audiência, sendo-lhe facultado reduzi-lo
posteriormente, pelas mesmas razões.
Art. 15º Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em
relação às intervenções orais e escrita dos participantes.
Art. 16º Durante a Audiência Pública serão permitidas filmagens, gravações ou
outras formas de registro pelos participantes do evento.
Art. 17º A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em
ata sucinta, anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal, e no site da Segeth, link da Audiência Pública no prazo máximo de
30 dias (trinta) dias, contados da sua realização, conforme estabelecido no art. 9º da
Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 18º As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência
Pública terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do
Executivo Distrital, quando da tomada das decisões em face dos debates realizados,
bem como zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na
forma da lei, na condução dos interesses públicos.

Luiz Otávio Alves Rodrigues
Secretário Adjunto

Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação do Distrito Federal
Gabinete

2º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, convoca a população
para a Audiência Pública com vistas à apreciação do projeto de Lei de Extensão de
Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida Comercial do Setor Habitacional Taquari-SHTq,
Lago Norte, RA. XVIII, regidos pelas normas de edificação e gabarito NGB 033/2005.
A Audiência será realizada no dia 18 de agosto (sexta-feira) de 2017, às 15h, no
Edifício Sede da Segeth, SCS, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º Andar,
Sala de Reuniões. As informações necessárias para subsidiar o debate poderão
ser acessadas por meio do link: http://www.segeth.df.gov.br/gestao-do-territorio/
audiencias-publicas.html e de forma presencial por meio do Processo SEI nº 00390-
00008145/2017-41 no Edifício Sede da Segeth, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra
6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º andar, Gabinete.

DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar o projeto
de Lei de Extensão de Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida Comercial do Setor
Habitacional Taquari-SHTq, Lago Norte, RA. XVIII, regidos pelas normas de edificação
e gabarito NGB 033/2005.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento
da Audiência Pública.
§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir,
recolher críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir
transparência e assegurar a participação popular na elaboração projeto de Lei de
Extensão de Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida Comercial do Setor Habitacional
Taquari-SHTq, Lago Norte, RA. XVIII, regidos pelas normas de edificação e gabarito
NGB 033/2005;
§2º A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios
de comunicação.
§3 A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material
produzido comporá a memória do processo de Projeto de Lei;
Art. 3º O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:
I - nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II - a entidade pública ou privada a que pertence e;
III - assinatura.
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão na
recepção do evento.

Capítulo II
Da Condução da Audiência Pública

Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica
da Segeth, responsáveis pelo planejamento da Audiência Pública, que comporão a
mesa.
Parágrafo Único. O Presidente da mesa da Audiência Pública será designado pelo
Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação.
Art. 5º São prerrogativas do Presidente:
I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência,
ordenando o curso das manifestações;
II - decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
III- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta
da Audiência Pública;
IV - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão,
bem como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício
ou a pedido de algum participante;
V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário.
Art. 6º A Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados no apoio à condução da Audiência
Pública terá por atribuições:

5.7 ACOMPANHANTE

OUTROS

ACOMPANHANTE

ADRIANO ALTO nível 1,87 lindo
eles(as)casais 61 98254-3383

ALINE GOSTOSA tudo s/ frescura,
atendo só 61 33490481 Asa Norte

ANA COROA gostosa sem frescu-
ra 61 98516-3529 Asa Norte

ANA INICIANTE estilo namoradi-
nha sem frescura 6199648-1063

5.7 ACOMPANHANTE

LOUCA POR ANAL
ANA BEATRIZ 19ºanos lindissi-
ma e carinhosa 61 99443-3704

ANDRÉ BOY carinhoso alto nivel c/
mass relaxante 6198261-5020

ANGELINA TRAVESTI Linda loira
Ceilândia 61985270786/993065480

ANITA TA COM POUCO? 50tinha
707Nor 61 3272-7278 ac cartões

NO RABO É MELHOR!!!
ANY BAIXINHA boca gulosa c/
bjo grego caprichad 61 33262238

5.7 ACOMPANHANTE

AYANE ACROBATA
COROA37ºANOScorposuperma-
lhado anal s/ fresc 61 995206209

GARGANTA PROFUNDA
BEATRIZ 18ºANOS Adoro anal oti-
ma de cama 1,43m 61-3242-3520

BIA LOIRA Bobó enlouquecedor
com massagem A.N 99998-3287

BIANCA TRAVESTI 25ª bbg seios
GG 61 9188-4995/3340-0492 A.N

BRUNA SAFADINHA estilo namora-
dinha alto nível 6199520-6204

5.7 ACOMPANHANTE

CARLA COROA Um encanto faço
bem feito até o fim vários acessóri-
os beijo grego p/virar cliente s/ decep-
ção! 61 99230-1999 Moro só! A. N

CAROL 18 LINDA negra inic corp/
rost feito pincel 61 984298663 Tag.

CAROL GAÚCHA delírio de prazer
estilo mulherão popozuda c/ marqui-
nha fotos zap (61) 99517-5956

A DUPLA + QUENTE DO DF
CAROL E JUJU 80tinha as duas
juntas 6199583-6548 Zap

CAROLINAMINEIRAbobóenlouque-
cedor 61 99609-6770 (fotos zap)

5.7 ACOMPANHANTE

CRIS LOIRA 38ª ativo/pass amb
disc N.bandeir 61995312149 Zap

DALILA MAMADEIRA faça comigo
o que a sua não faz!! 61 3032-3613

MODELO FITNESS 2017
DANI BONDY Loiíssima rainha
bjo grego c/ site 61 98675-6128

ANÃZINHA NEGRA
ELIANE ELEITA os seios + lin-
dos do DF c/ mass peniana e tera-
peutica 61-3242-1664 Ac cartão

EVANEIDE ENGULIDORA 18ª va-
dia que é vadia engole é tudo. Obs:
Abro a porta nua 61 99673-9059

53897145120
Realce

53897145120
Realce

53897145120
Realce

53897145120
Realce


