
O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira 
(TMPM), localizado em São Luís (MA), foi o 
porto que mais movimentou minério de ferro 
em todo o Brasil em 2021, de acordo com 
levantamento feito pela Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (Antaq). No ano 
passado, foram 182,3 milhões de toneladas 
transportadas no porto operado pela Vale, que 
em 2022 está completando 36 anos de operação 
no estado. 
A posição de liderança de movimentação de 
cargas entre os terminais de uso privado (TUPs) 
é ocupada pelo TMPM desde 2014. No ranking 
referente ao desempenho de 2021, o Terminal 
de Tubarão (ES) aparece em segundo lugar, 
movimentando 64,139 milhões de toneladas 
(+14,2% em relação a 2020). Em terceiro, está 
o Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (RJ). 
A instalação movimentou 64,085 milhões de 
toneladas em 2021, com incremento de 6,4% em 
comparação com 2020.
De acordo com o levantamento da Antaq, todo o 
setor portuário brasileiro, formado pelos portos 
públicos e terminais privados, movimentou 
1,210 bilhão de toneladas no ano passado, o 
que representa um crescimento de 4,8% em 
relação a 2020. Em relação às principais cargas 
movimentadas, o minério de ferro continua 
sendo o maior destaque em quantidade. Foram 
370,4 milhões de toneladas movimentadas em 
2021: um aumento de 4% em comparação com 
2020 (356,1 milhões de toneladas).
DESEMPENHO AMBIENTAL
No ano passado, o Terminal Marítimo da 
Ponta da Madeira conquistou o primeiro lugar 
no ranking do “Maior Índice de Desempenho 
Ambiental – IDA do Prêmio Antaq 2021. Foi a 
segunda vez nos últimos três anos que o TMPM 
conquistou a primeira colocação do Prêmio da 
Antaq entre todos os terminais privados do país.
Na ocasião, TMPM conquistou ainda o segundo 
lugar na categoria “Conformidade Regulatória”. 
O primeiro lugar ficou com o Terminal da Ilha 
Guaíba (TIG) também operado pela Vale, no 
estado do RJ. Já na categoria “Conformidade 
Regulatória”, modalidade “Arrendamento”, o 
segundo lugar foi conquistado pelo Terminal de 

Cobre da Vale, localizado em São Luís.
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
O porto de Ponta da Madeira tem uma área de 
aproximadamente 1800 hectares, o que equivale 
a 100 estádios do Maracanã, e embarca produtos 
como: minério de ferro, manganês e pelotas. 
Só na capital maranhense, gera mais de 2.600 
empregos diretos. É dele que são embarcadas 
diariamente milhares de toneladas de minério 
de ferro para o funcionamento de indústrias da 
construção civil, automobilística, naval e entre 
outras.
A boa atuação do TMPM está diretamente 
ligada às condições favoráveis que São Luís 
tem para o setor industrial: privilegiada posição 
geográfica entre as regiões Norte e Nordeste do 
país, com o litoral estrategicamente localizado, 
o que permite economia de combustíveis e 
redução no prazo de entrega de mercadorias para 
os mercados transoceânicos. A capital também 
possui uma das maiores variações de maré 

existentes (aproximadamente 7 metros).
Em janeiro deste ano, foi realizada uma manobra 
complexa no Porto operado pela Vale em São 
Luís, que ocorre entre sete e oito vezes ao ano: 
seis navios manobrando simultaneamente, três 
atracando e três desatracando, ao mesmo tempo. 
A operação exige a coincidência do tempo de 
carregamento, maré favorável, quantidade de 
rebocadores suficientes, acordo entre os práticos. 
“Buscamos incansavelmente a referência 
em desempenho, eficiência, segurança e 
sustentabilidade. Visamos a excelência, mas 
trabalhamos com responsabilidade pelo todo. 
Para nós, o desenvolvimento é alcançado 
quando nossos negócios geram valor para 
as partes interessadas, também apoiando o 
fortalecimento social, a manutenção e melhoria 
da saúde e segurança de nossos trabalhadores e 
comunidades”, destacou Romulo Rovetta, novo 
gerente-executivo do Terminal Marítimo de 
Ponta da Madeira.
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Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Barco familiar
Só falta a decisão do prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, para 
o jogo eleitoral estadual ficar definitivamente claro na Princesa do 
Sertão. Como Ferdinando tem um pé fincado em solo matoense e outro 
na região caxiense, a trilha por onde resolver seguir afetará ambos os 
municípios.
Diz-se nos bastidores que a deputada Cleide Coutinho estaria tentando 
convencer o cunhado a aderir a Carlos Brandão, mas que o mesmo 
resiste à ideia. A indefinição do prefeito de Matões é atípica porque, 
no geral, o grupo Coutinho segue unido para onde a bússola do barco 
familiar aponta inicialmente. E, assim, o rumo do clã tem sido coerente 
há décadas. Mas, agora, não. O que antes era fácil de compreender 
se tornou complicado no embate pelo poder maranhense em 2022. 
Decerto que mesmo quando Humberto Coutinho era vivo o irmão 
Ferdinando Coutinho, via de regra, emburrava nalgumas questões, 
contrariando o que para HC parecia lógico e pragmático. Apesar desses 
entraves pessoais, porém, ao fim, Ferdinando terminava por acatar o 
rumo escolhido por HC.
No entanto, agora, sem HC para ‘pôr ordem na casa’ ou determinar 
o caminho a seguir pela família, fica difícil prever o que decidirá 
Ferdinando... Aliados seus garantem que o prefeito de Matões não 
abrirá mão do palanque de Weverton Rocha e que se ainda não fechou 
de vez a questão é porque apenas estaria aguardando a hora certa de 
dizer isso pessoalmente para Carlos Brandão.

Cenário eleitoral
De qualquer forma, seja para 
onde pender Ferdinando 
Coutinho, o cenário eleitoral na 
região já estaria minimamente 
definido, com vantagem para 
Brandão...
Hipoteticamente
...Ou pelo menos isso 
hipoteticamente, haja vista a 
diversa e forte composição 
política que rodeia o vice-
governador em Caxias, que 
inclui não apenas a deputada 
Cleide Coutinho como também o 
prefeito Fábio Gentil...
Menos expressivos
...Diferente da roda de apoiadores 
do senador Weverton Rocha, 
composta por aliados menos 
expressivos do ponto de vista 
eleitoral na região.
Mais atuantes
A propósito, embora menos 
expressivos do ponto de vista 
eleitoral, na prática, os aliados de 
Weverton Rocha na região são 
mais atuantes na internet, o que 
passa a impressão de que também 
seriam em maior número...
Dimensão
...Porém, segundo os 
observadores locais, essa 
impressão não refletiria a 
realidade e deverá mudar quando 
a campanha eleitoral for tomando 
dimensão...
Bloco na rua
...Para os observadores, 
quando os aliados de Brandão 
começarem a pôr o bloco na rua 
a força estrutural deles “fará a 
diferença”...
Largada oficial
...Esperar para ver, então, se essa 
avaliação prévia dos observadores 
de fato se confirmará mais 
adiante, no momento em que 
for dada a largada oficial da 
campanha do vice-governador.
Entrar na disputa
As lideranças políticas locais de 
menor expressão continuam se 
articulando para tentar entrar na 
disputa estadual sem fazer feio...
Quais nomes
...Há dezenas delas conversando 
entre si para chegar a um 
consenso sobre quais nomes, 
entre elas, teriam maior 
probabilidade de concorrer a uma 
vaga de deputado estadual ou 

federal...
Marcar seus nomes
...Todas essas lideranças têm 
consciência do quanto será difícil 
concorrer em pé de igualdade 
com os medalhões partidários 
tupiniquins, mas, mesmo assim, 
vão entrar na raia para marcar 
seus nomes na política local...
Mira principal
...No caso dessas pessoas, a mira 
principal é a disputa municipal 
de 2024, quando o prefeito Fábio 
Gentil não poderá mais concorrer 
à eleição e, na ocasião, haverá 
chance de alternância do poder na 
Princesa do Sertão...
Antecipação da luta
...Mesmo entre os chamados 
medalhões do partidarismo 
político caxiense, o foco principal 
também será a guerra pelo 
Palácio da Cidade em 2024. Na 
sua maioria, pode-se dizer, o 
que eles planejam para 2022 se 
constitui numa antecipação da 
luta pelo controle da Prefeitura 
em 2024...
Balança em 2024
...E todos eles sabem que o 
resultado do desempenho de 
Amanda Gentil, agora, será 
fundamental na próxima briga 
pela Prefeitura de Caxias, com 
tons mais claros ou mais escuros 
nas urnas de 2024. Assim, da 
performance da primogênita 
do prefeito em 2022, portanto, 
dependerá a balança do poder em 
2024.
Jadihel Carvalho
“Com todas as ocorrências 
políticas do momento, onde 
a ganância é o sentimento 
predominante, o homem revive o 
passado.
No dia 5 do mês corrente 
lembrei-me do Jadihel Carvalho, 
figura marcante, dinâmica, 
competente e honesta. Um 
caxiense do bem que faleceu há 
25 anos (5/2/1997).
Mas o Jadihel foi um político 
diferente, mais atuante como 
um ser social orgânico do que 
como alguém em busca do poder 
pelo poder. Jadihel foi candidato 
a prefeito e a senador sem, no 
entanto, conseguir a vitória.
Sem dinheiro, falando a verdade e 
pregando o bem comum, Jadihel 
foi um socialista democrata que 
plantou sua semente – Do amigo 
Rodrigo Baima”.

Peça importante - É grande a fuxicada em torno da expectati-
va sobre para onde penderá eleitoralmente o prefeito de Matões, 
Ferdinando Coutinho, na luta pelo poder estadual em 2022... Ao seu 
modo, Ferdinando é uma figura excêntrica em meio à maioria de 
seus pares no Maranhão. Mas, mesmo assim, ou por isso mesmo, o 
mandachuva de Matões tem nichos eleitorais consideráveis que o 
credenciam a entrar no jogo com uma força expressiva, daí porque 
ele se torna uma peça importante no xadrez eleitoral do estado!!!
Macrorregional - Mas pelo menos as alterações que já se cogita-
vam haver na direção do Hospital Macrorregional de Caxias pare-
cem ter perdido força após a adesão de Cleide Coutinho a Carlos 
Brandão!!!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022. A 
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através de seu 
Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as dispo-
sições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pre-
gão, na forma eletrônica.;  e Decreto Municipal nº 003/2021 - Regulamen-
ta o Tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado para ME/EPP ; 
Decreto Municipal nº 004/2021 - Regulamento o Sistema de Registro de 
Preços; , da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicá-
veis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Fornecimento de produtos ali-
mentícios para preparação das merendas escolares  no Município de São 
Pedro da Água Branca.. A sessão será realizada através do Portal Licitar 
Digital, pelo endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, sendo condu-
zida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de 
Apoio com data de abertura agendada para 22 de Fevereiro de 2022 às 
14:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 ho-
ras, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço 
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal 
Licitar Digital, www.licitardigital.com.br. São Pedro da Água Branca – MA, 
9 de fevereiro de 2022. Alexsandro Tenório Rolim. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022. A 
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através de 
seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do De-
creto Federal nº 10.024/2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade 
pregão, na forma eletrônica.;  e Decreto Municipal nº 003/2021 - Regu-
lamenta o Tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado para ME/
EPP ; Decreto Municipal nº 004/2021 - Regulamento o Sistema de Re-
gistro de Preços; , da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras nor-
mas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de preço 
para aquisição eventual e futura de gêneros alimentício para atender as 
necessidades públicas do município de São Pedro da Água Branca.. A 
sessão será realizada através do Portal Licitar Digital, pelo endereço ele-
trônico www.licitardigital.com.br, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertu-
ra agendada para 22 de Fevereiro de 2022 às 08:30. O edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Per-
manente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da 
Transparência do Município pelo endereço www.saopedrodaaguabranca.
ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licitar Digital, www.licitardigital.
com.br. São Pedro da Água Branca – MA, 9 de fevereiro de 2022. Alex-
sandro Tenório Rolim. Pregoeiro

No Maranhão 

LBV apoia educação de crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social
Os impactos da pandemia do novo 
coronavírus são cada vez mais 
sentidos na área da Educação. 
Trata-se de uma situação de 
emergência educacional mundial. 
Segundo um estudo realizado pelo 
Fundo de Emergência Internacional 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), mais de 5 milhões de 
crianças e adolescentes, entre 6 e 
17 anos, não têm acesso ao ensino 
no Brasil. A pesquisa revela a 
estreita relação entre pobreza e 
exclusão escolar. Aproximadamente 
90,1% dos estudantes que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
econômica e social foram os mais 

afetados pela evasão escolar.
Diante de tantos desafios, a Legião 
da Boa Vontade (LBV) inicia mais 
uma importante mobilização social 
em apoio à educação brasileira. 
Intitulada “LBV — Educação: 
Futuro no Presente!”, a iniciativa 
visa angariar doações e entregar no 
começo do ano letivo 20 mil kits de 
material pedagógico para crianças, 
adolescentes e jovens atendidos 
pela Instituição e também por 
organizações parceiras no país.
Para a LBV, investir na educação 
é eficaz combate à pobreza. Com 
o intuito de romper o ciclo de 
escassez, a organização apoia as 

famílias ajudando-as a minimizar 
riscos, reduzir os custos no 
orçamento, promovendo assim 
o incentivo à escolarização e 
a continuidade dos estudos do 
público atendido, em épocas do ano 
em que há um aumento de gastos 
com o material escolar.
A entrega dos kits ocorre sempre no 
princípio do ano letivo, de fevereiro 
a março. Ainda nesse período do 
ano, a Instituição doa conjuntos 
completos de uniformes a milhares 
de crianças, adolescentes e jovens 
que participam de suas atividades. 
No Maranhão serão beneficiados 
crianças e adolescentes que fazem 

parte dos serviços e programas da 
LBV em São Luís e atendidos por 
organizações parceiras.
COMO AJUDAR 
A LBV conta com a solidariedade 
do povo brasileiro para arrecadar 
as doações. Para contribuir com 
a campanha, acesse o site www.
lbv.org ou ligue 0800 055 50 
99. Outras informações podem 
ser obtidas acessando o perfil @
LBVBrasil no Facebook e no 
Instagram. Em São Luís o Centro 
Comunitário de Assistência Social 
da LBV está localizado na Rua 
Catulo da Paixão Cearense, 74, Vila 
Passos, Telefone (98) 3214-1428.

Terminal Marítimo de Ponta da Madeira é 
líder em movimentação de cargas no Brasil
Porto situado em São Luís e operado pela Vale transportou 182,3 milhões de 
toneladas em 2021. Este ano, completa 36 anos de operação no MA

Boa atuação do Terminal da Ponta da Madeira está ligada às condições favoráveis que São Luís 
tem para o setor industrial
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