
tir do Porto de Santos (SP) e
do Portocel (ES), porto admi-
nistrado em parceria entre a
companhia e a Cenibra. Ao
todo, a Suzano exporta seus
produtos para mais de 100 pa-
íses em todo o mundo.  No
Maranhão, estado onde a Su-
zano já exporta celulose pelo
Porto do Itaqui, os testes de co-
missionamento do novo berço
tiveram início no começo de
fevereiro. A partir da atracação
do navio Arborella no terminal
e, na sequência, da conclusão
da fase de testes e licenciamen-
to, o berço 99 passa a ser in-
corporado à escala de opera-
ções do porto público mara-
nhense.   

“O 99 é o nono berço do Ita-
qui e é mais uma obra que de-
monstra a confiança do inves-
tidor privado no porto público
do Maranhão. Ele integra o
nosso plano de expansão para
atender às demandas do mer-
cado e a previsão é de que am-
plie a nossa capacidade de mo-
vimentação em aproximada-
mente 4,5 milhões de toneladas
de cargas por ano”, afirma o
presidente do Porto do Itaqui,
Ted Lago. “No período de 2015
a 2021 foram investidos cerca
de R$ 2 bilhões no Porto do
Itaqui, entre recursos públicos
e privados. Desse total, mais de
R$ 370 milhões foram da Au-
toridade Portuária. Para os pró-
ximos anos estão anunciados
investimentos na ordem de R$
1,4 bilhão, sendo R$ 500 mi-
lhões somente da EMAP.”,
completa. 

A Suzano opera a Unidade
Imperatriz desde 2013 e conta
com aproximadamente 6.000
colaboradores e colaboradoras
diretos e indiretos no estado. A
capacidade inicial da fábrica era
de 1,5 milhão de toneladas e,
em 2017, a companhia realizou
investimentos para ampliar a
capacidade para 1,65 milhões
de toneladas anuais. No mes-
mo ano, a Suzano iniciou a pro-
dução de papéis sanitários em
Imperatriz. Para ingressar nes-
se mercado, foram investidos
R$ 540 milhões na construção
de duas fábricas – a segunda
localizada em Mucuri, na
Bahia. 

Aliada à diversificação das
operações, a Suzano mantém
diversos investimentos no Ma-
ranhão, incluindo moderniza-
ção de equipamentos, melhori-
as de processos nas atividades
de Silvicultura e evoluções lo-
gísticas, comprovando seu
compromisso em contribuir
para o desenvolvimento socio-
econômico regional. 

 
 Sobre a Suzano  
A Suzanoé referência global no de-

senvolvimento de soluções sustentáveis
e inovadoras, de origem renovável, e
tem como propósito renovar a vida a
partir da árvore. Maior fabricante de ce-
lulose de eucalipto do mundo e uma das
maiores produtoras de papéis da Améri-
ca Latina, atende mais de 2 bilhões de
pessoas a partir de 11 fábricas em opera-
ção no Brasil, além da joint
operation Veracel. Com 98 anos de his-
tória e uma capacidade instalada de 10,9
milhões de toneladas de celulose de mer-
cado e 1,4 milhão de toneladas de pa-
péis por ano, exporta para mais de 100
países. Tem sua atuação pautada na Ino-
vabilidade – Inovação a serviço da Sus-
tentabilidade – e nos mais elevados ní-
veis de práticas socioambientais e de
Governança Corporativa, com ações ne-
gociadas nas bolsas do Brasil e dos Es-
tados Unidos. Para mais informações,
acesse:  www.suzano.com.br  (Assesso-
ria de Imprensa da Suzano)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 004/2022 – CPL OBJETO: Aquisição de
pneus para a frota de veículos da Administração Pública Municipal.
ABERTURA: 12 de Abril de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Rua Padre
Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação
ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e,
ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis,
das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licita-
ções sito na Rua Padre Cícero nº 51, Centro, São Francisco do Brejão
– MA. GENILSON ALVES DE SOUSA – PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 005/2022 – CPL OBJETO: Contratação
de empresa especializada para a prestação eventual e futura de servi-
ços de recuperação da pavimentação asfáltica da malha viária do mu-
nicípio de São Francisco do Brejão (MA) ABERTURA: 12 de Abril de
2022 às 10:00 horas. ENDEREÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São
Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global OB-
TENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados
gratuitamente por meio do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ainda, por meio presencial, medi-
ante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido
através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando dis-
ponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na
sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre Cícero
nº 51, Centro, São Francisco do Brejão – MA. GENILSON ALVES DE
SOUSA – PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 005/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a execução e recuperação de macro e
micro drenagem. ABERTURA: 19 de Abril de 2022 às 08:00 horas. EN-
DEREÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão –
MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio
do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante so-
licitação à CPL por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e,
ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis,
das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licita-
ções sito na Rua Padre Cícero nº 51 Centro São Francisco do Brejão –
MA. GENILSON ALVES DE SOUSA – PRESIDENTE CPL

Aeroportos maranhenses são tema de reunião na FIEMA com a CCR
Executivos da CCR apresentam ações iniciais de sua administração para o modal 

Pedro Campos da CCR falou sobre o trabalho
inicial nos aeroportos de São Luís e Imperatriz

SÃO LUÍS – O vice-pre-
sidente executivo da FIEMA,
Benedito Mendes, e o supe-
rintendente da FIEMA, César
Miranda, receberam, na tar-
de da última quarta (23), na
Casa da Indústria Albano
Franco, a visita do gerente de
relações governamentais da
CCR, Pedro Campos, e das
relações governamentais do
bloco central da CCR, Laura
Catarine Abreu. 

 A visita teve o objetivo de
apresenta a CCR, empresa que,
a partir desta quinta-feira, 24,
assumiu oficialmente a adminis-
tração do Aeroporto Internaci-
onal de São Luís - Marechal

Cunha Machado. A empresa
também já atua no Aeroporto
Nacional de Imperatriz -
 Prefeito Renato Moreira.  

 Os executivos da CCR
agradeceram a receptividade
da FIEMA, que se colocou à
disposição da empresa diante
da importância dos aeroportos
para o desenvolvimento eco-
nômico do Maranhão, e res-
saltaram que a prioridade é
garantir a operação dos ter-
minais e o conforto e a segu-
rança dos usuários.  

 HISTÓRICO –  Os aero-
portos maranhenses foram
arrematados pela CCR na 6ª
Rodada de Concessões do

Governo Federal e a meta da
empresa é impulsionar o de-
senvolvimento dos oito esta-
dos atendidos pelo modal, sen-
do referência na geração de
negócios, promoção do turis-
mo, criação de novos empre-
gos, entre outros. 

 Além de falar sobre os
aeroportos, a reunião também
serviu para apresentar aos
executivos da CCR, a 4ª edi-
ção da Expo Indústria Mara-
nhão, a maior feira multisse-
torial do Nordeste, que ocor-
rerá em maio, em São Luís. 
(Coordenadoria de Comuni-
cação e Eventos do Sistema
FIEMA)

SESI-MA participará da
Feira do Empreendedor
Ações de alimentação, saúde e segurança do SESI serão destaques no evento 

As nutricionistas do SESI realizarão diversas oficinas
com alimentos do dia a dia na Feira do Empreendedor

São Luís - O Serviço So-
cial da Indústria (SESI-MA)
participará da 10ª edição da
Feira do Empreendedor, que
ocorrerá de 31 de março a 3
de abril, no Multicenter Negó-
cios e Eventos, em São Luís.
A feira é organizada pelo Se-
brae com patrocínio do
Sistema FIEMA, que levará
para dentro do evento, um
pocket de ações do Sistema
Indústria para quem quer em-
preender.  

 Nessa perspectiva, o SESI
integra a programação da Fei-
ra do Empreendedor com uma
série de oficinas do Programa
SESI Alimentação Saudável,
todas com uma hora de dura-
ção. A ideia é orientar os par-
ticipantes a preparar, na prá-
tica, receitas como bolo fun-
cional, geleia em compotas e
pão caseiro. A capacitação
será no espaço Cozinha Sis-
tema S, onde os participantes
aprenderão a utilizar integral-
mente os alimentos, descobrin-
do oportunidades de negócios
de baixo custo, mas com alto
valor nutricional. 

 Além disso, o SESI apre-
sentará aos empreendedores
que visitarem a feira o SESI
Facilita, uma ferramenta digi-
tal intuitiva para a gestão de
Saúde e Segurança do Traba-
lho, às micro e pequenas em-
presas. Trata-se de um autos-
serviço online para que os em-
presários tenham a oportuni-
dade de desenvolver gratuita-
mente o programa de geren-
ciamento de riscos (PGR),
exigido na nova norma regu-
lamentadora 1 (NR1).  

 Por meio do portal SESI
Facilita, os usuários inserem o

Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) e, no ato, já
são informados se estão en-
quadradas nas regras para
adesão ao serviço. O SESI
Facilita está integrado à pla-
taforma SESI Viva+, de inte-
ligência em gestão de saúde e
segurança no trabalho.  

 “A medida serve para fa-
cilitar que as indústrias e em-
presas se adequem às novas
exigências do Governo Fede-
ral, com relação ao Programa
de Gerenciamento de Riscos
(PGR), que substituiu o Pro-
grama de Prevenção de Ris-
cos Ambientais (PPRA)”, des-
taca o superintendente do
SESI-MA, Diogo Lima.  

 Sem custo, o novo sistema
disponibilizado pelo SESI é au-
toexplicativo e fácil de usar. O
relatório gerado após o preen-
chimento do formulário, com-
posto por um inventário de ris-
cos e um plano de ação, será
usado para que o empresário
da micro ou pequena empresa
faça a prevenção de aciden-
tes e doenças ocupacionais

para atendimento à legislação. 
 Ainda na área de Saúde e

Segurança na Indústria, o
SESI levará à Feira do Em-
preendedor a palestra eSocial
para micro e pequenas em-
presas. “Como provedor de
serviços em Saúde e Seguran-
ça do Trabalhador (SST), en-
tre suas expertises, o SESI
conta com uma solução para
apoiar as empresas no aten-
dimento a demandas relacio-
nadas ao eSocial. Trata-se do
SESI Viva+ que, entre suas
funcionalidades, possui siste-
ma informatizado, 100% onli-
ne, que somado à elaboração,
possibilita a gestão dos progra-
mas legais de forma precisa,
sendo capaz de reconhecer
possíveis ocorrências antes do
envio das informações dos tra-
balhadores ao governo, garan-
tindo a redução de riscos de
autuações por órgãos fiscali-
zadores”, finaliza o superinten-
dente regional do SESI, Dio-
go Lima. (Coordenadoria de
Comunicação e Eventos do
Sistema FIEMA)

Suzano inaugura novo
berço no Porto do Itaqui

Inauguração do berço 99 amplia robustez
operacional da empresa no escoamento de celulose 

A  Suzano, referência global
na fabricação de bioprodutos
desenvolvidos a partir do culti-
vo de eucalipto, inaugurou nes-
ta quinta-feira (24) o novo ber-
ço construído no Porto do Ita-
qui, no estado do Maranhão. O
berço é estratégico para a con-
tinuidade do escoamento da
celulose produzida na Unidade
Imperatriz, transportada até o
Porto do Itaqui por meio de
uma malha ferroviária com 670
km de extensão. 

O projeto prevê, além da
construção do berço já finali-
zado, um armazém em fase de
obra, que representam em con-
junto um investimento de R$
390,2 milhões. Em leilão reali-
zado em 2018, a Suzano asse-
gurou o direito de investir e
explorar o local por 25 anos,
prorrogáveis até o limite de 70
anos. O documento foi assina-
do pela Suzano com a Secreta-
ria Nacional de Portos e Trans-
portes Aquaviários (SNPTA), a
Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (ANTAQ) e a
Empresa Maranhense de Admi-
nistração Portuária (EMAP). 

“O novo terminal aumenta a
eficiência, a flexibilidade e a
segurança de nossas operações
e tem grande importância em
nossa busca permanente para
assegurarmos a qualidade do
serviço prestado aos nossos
clientes em todo o mundo”,
afirma Carlos Aníbal, Diretor
Executivo Florestal, de Logís-
tica e Suprimentos da Suzano. 

Desde a fusão que deu ori-
gem à Suzano S.A., no início
de 2019, a companhia já inves-
tiu no Brasil aproximadamente
R$ 770 milhões em terminais
portuários, número que deve
chegar a cerca de R$ 900 mi-
lhões quando somados os de-
sembolsos previstos para 2022.
Esse expressivo investimento
em infraestrutura logística tem
sido um dos diferenciais da
companhia para garantir o abas-
tecimento de seus clientes glo-
balmente, mesmo diante do
cenário complexo enfrentado
desde o início da pandemia. 

Além do terminal no litoral
maranhense, a Suzano realiza
o escoamento de sua produção
para o mercado externo a par-
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