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DECRETOS 
 

Decreto nº 96/2022 

de 10 de outubro de 2022 

 

“Dispõe sobre o Feriado Nacional, no 

âmbito da Administração Pública Muni-

cipal Direta e Indireta do Poder Execu-

tivo, nos dias que se especifica, e dá 

outras providências.”  

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica decretado Feriado Nacio-

nal o dia 12 de outubro de 2022 - Nossa 

Senhora de Aparecida, Padroeira do 

Brasil. 

 

Art. 2º. Os serviços essenciais estarão 

funcionando normalmente durante o perí-

odo que se refere este Decreto. 

 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor no 

dia 12 de outubro de 2022, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

meia-TO, aos 10 (dez) dias do mês de 

outubro de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 125/2022 

de 10 de outubro de 2022 

 

“Dispõe sobre a concessão de licença 

por interesse particular a servidora mu-

nicipal e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, DO ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais; 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º CONCEDER Licença por Interes-

se Particular a servidora efetiva a Sra. 

ALDERCINA FRANCOLINO RODRI-

GUES, CPF: 952.674.332-68, Auxiliar de 

serviços gerais, matricula funcional nº 

1938, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, pelo período de 02 (dois) anos, 

10/10/2022 a 10/10/2024. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a 

partir da data de sua publicação, com seus 

efeitos a partir do dia da publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Exe-

cutivo Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, ao 10 dia do mês de outubro 

de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

 
 

 

CICLISTA AJUDA RIVAL QUE CAIU E PERMITE 
QUE ELE O ULTRAPASSE EM COMPETIÇÃO 

 

 
 
Esporte vai muito além da mera competição: em uma 
cena linda de fair play durante um torneio de ciclismo 
na França, realizado na última sexta (24), um ciclista 
parou sua própria corrida para esperar a recuperação 
do rival, que havia se desequilibrado e caído. 
 
Um excelente exemplo de fair play – expressão 
inglesa que representa o jogo honesto e modo leal de 
se agir com o adversário. 
 
Já era a 18ª etapa do Tour de France, competição 
anual de ciclismo de estrada realizada desde 1903, e 
o ciclista esloveno Tadej Pogacar estava na lideran-
ça. Faltando muito pouco para a linha de chegada, na 
última descida, quando ele se desequilibrou na curva 
e caiu no chão. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Nesse momento, seu rival, o dinamarquês Jonas 
Vingegaard, que estava na liderança, teve uma 
atitude louvável: ao invés de acelerar para a vitória, 
ele reduziu seu ritmo na prova, aguardando o eslove-
no ganhar velocidade e ultrapassá-lo. 
 

 
 

O gesto foi muito aplaudido pela comissão técnica e 
demais participantes da competição, e também 
viralizou nas redes sociais. 
 

Ao final, eles selaram o gesto de fair play com um 
aperto de mão emocionante: Tadej estendeu a mão 
para o adversário e o agradeceu pela atitude. 
 

Minutos depois do incidente, eles voltaram com tudo 
à disputa, que foi selada com a vitória do dinamar-
quês Jonas Vingegaard. Dois autênticos esportistas!!  
 

Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/ciclista-ajuda-rival-
caiu-fair-play/ 
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