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AVISOS DE PRORROGAÇÃO 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMEIA-TO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - SRP 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA, ESTADO DO TOCANTINS, 

mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos inte-

ressados que o Pregão Presencial nº 

07/2022, tipo menor por item, visando o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE CON-

FECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, 

cuja abertura estava designada para o dia 

31 de outubro de 2022, às 07h00min, con-

forme publicada anteriormente no Diário 

Municipal nº 787, em razão de Ponto Fa-

cultativo e Feriado Nacional de Finados 

disposto no decreto Municipal nº 

100/2022, a sessão de Abertura será 

PRORROGADA para o dia 03 de novem-

bro de 2022, no mesmo local e horário. 
 

Edital e Anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia ou pelo 

site: www.colmeia.to.gov.br.  
 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 
 

Colméia – TO, 28 de outubro de 2022. 
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

 

STELLA ARTOIS INVESTE R$ 10 MILHÕES PARA 
IMPULSIONAR O PROTAGONISMO FEMININO NA 

GASTRONOMIA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Crédito, formação e visibilidade: essas são as principais 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres brasileiras no 

mercado da gastronomia. 
 

A constatação é de uma pesquisa nacional realizada 
por Stella Artois e Ipsos, que pela primeira vez anali-
sou o mercado em profundidade para entender os de-
safios e as ambições dessas profissionais no setor. 
 

A cerveja da Ambev acaba de anunciar o projeto “Jun-
tas Na Mesa”, que vai investir R$ 10 milhões nos três 
pilares mapeados na pesquisa para promover a equi-
dade de gênero na gastronomia, aumentando o prota-
gonismo das mulheres e fomentando o empreendedo-
rismo feminino. 
 

“Com Juntas Na Mesa, queremos mobilizar a socie-
dade em uma jornada com Stella Artois para brindar-
mos uma gastronomia com mais protagonismo femi-
nino. Fizemos a pesquisa para conhecer a fundo as 
dores e desafios dessas mulheres no mercado da gas-
tronomia e vamos atuar para propor uma mudança a 
essa realidade por meio de investimentos em visibili-
dade, formação e crédito para as mulheres que atuam 
nesse segmento. Nossa iniciativa é uma plataforma de 
transformação social de longo prazo, visando deixar 
um legado positivo na vida de milhares de mulheres, 
por muitas gerações”, destaca a diretora de marketing 
de Stella Artois, Mariana Porto. 
 

A pesquisa mostrou que muitas profissionais que tra-
balham na gastronomia no Brasil sonham em ter o pró-
prio negócio, mas encontram dificuldade na obtenção 
de crédito: cerca de uma em cada três mulheres afirma 
que empreender no setor custa mais caro em compa-
ração aos homens. 
 

Formação 
Quando o assunto é formação, quase metade das mu-
lheres (45%) busca por algum tipo de profissionaliza-
ção. Elas desejam adquirir mais conhecimento, mas  
esbarram na falta de tempo e dinheiro. 
 

Para apoiá-las nessa frente, Stella Artois se uniu à ONG 
Gastromotiva, organização que trabalha o alimento como 
uma ferramenta de transformação social, para criar um 
programa para atender até mil mulheres desenvolvendo 
suas habilidades socioemocionais que irão prepará-las 
para sua inclusão no mercado da gastronomia. 
 

Com aulas online permitindo a adesão a partir de qual-
quer lugar, os cursos vão abranger o aprimoramento 
de conhecimentos diversos, com disciplinas como 
Economia Doméstica, Reaproveitamento de Alimentos 
e Educação Financeira, entre outras competências ne-
cessárias para sua atuação nesse mercado de traba-
lho. As inscrições serão abertas ainda neste ano e as 
aulas deverão acontecer em 2023. 
 

Visibilidade 
Já no campo da visibilidade e reconhecimento, o estudo 
aponta que um terço das participantes acredita que as 
mulheres não conseguem crescer na gastronomia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
porque não são ouvidas pelos chefes homens. Cerca de 
três em cada dez profissionais mulheres na gastronomia 
também já sofreram discriminação de gênero ou pensa-
ram em mudar de profissão por falta de oportunidade. 
 

Stella ainda criou uma experiência gastronômica cha-
mada Uncomfortable Food, na qual os desconfortos vi-
vidos pelas mulheres na profissão são traduzidos em 
um menu autoral assinado 100% por chefs mulheres. 
Cada prato é uma reflexão sobre o cenário atual e um 
convite à mudança. A experiência foi criada com o 
apoio de profissionais referência no segmento, como 
Bela Gil, Kátia Barbosa, Andressa Cabral, Bel Coelho, 
Cafira Foz, Bruna Martins, Kalymaracaya Nogueira, 
Amanda Vasconcelos, Michele Crispim e Nara Amaral. 
 

Além delas, outras chefs de todo o país vão levar as 
releituras da pesquisa em formato de pratos para seus 
restaurantes, por meio de um circuito gastronômico. 
Com duração de um mês, cada estabelecimento terá 
uma data de início do novo prato no menu – para mais 
informações, basta consultar o site do projeto 
 

O nome Uncomfortable Food foi criado em oposição à 
expressão “comfort food”, que é reconhecida na gas-
tronomia para falar de comida aconchegante e de 
afeto. Esse tipo de comida normalmente é relacionado 
às mulheres, mas nas cozinhas profissionais, onde es-
tão o lucro e a projeção de carreira, a figura do homem 
ainda prevalece. 
 

Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/stella-artois-investe-
protagonismo-feminino-gastronomia/ 
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