
Minhas influenciadoras

E
stamos no “Mês daMulher”, e eu, que em
outros tempos já demonizei a data, hoje
reconheço que émais uma oportunidade

para reafirmar nossos valores, denunciar abusos e
homenagear asmulheres que abriram caminhos
para nós.Mães, avós e professoras iniciaram nos-
sa formatação, mas não foram as únicas. Você teve
suas desbravadoras, eu tive asminhas.

Não seria quem sou se Rita Lee não tivesse
me dado colo nas vezes em queme considerei a
ovelha negra da família (quem nunca?). SeMari-
lia Gabriela não transformasse entrevistas em ses-
sões de psicanálise, sempremantendo a classe e
a firmeza diante de qualquer entrevistado. Se não
contássemos com o gigantismo sereno de Fernan-
daMontenegro, nosso farol. SeMarina Colasanti
não tivesse escrito “ANovaMulher” e “Mulher
Daqui pra frente”, dois livros que foram aminha
bíblia: me abriram os olhos sobre a importância
da independência feminina e revelaram a aventu-

ra que estaria aomeu alcance, se ousasse sair da
bolha.

Não seria quem sou se não tivesse recebido
o apoio, no início daminha carreira literária,
em Porto Alegre, de Tania Carvalho, Lya Luft e
Irene Brietzke. Se não tivesse conhecido a obra
deMaria Adelaide Amaral, se Elisa Lucinda não
tivesseme envolvido com a intensidade de sua
poesia, se Leila Ferreira não tivesseme ajudado a
dar um cavalo de pau em uma dor de estimação,
se Isa Pessoa não tivesse editado o “Divã” e se
grandes atrizes como Lilia Cabral, Cissa Guima-
rães, Ana Beatriz Nogueira, Cristiana Oliveira e
Julia Lemmertz não tivessem dado voz e graça às
minhas palavras no palco – há outras, sãomuitas,
um grande elenco.

De repente, a pandemia. O estupor.Mas o
mundo não parou. Hoje, mantenho a busca por
mais consciência e representatividade através do
trabalho de Eliane Brum, Djamila Ribeiro, Teresa

Cristina, Zélia Duncan, Luiza Trajano e outras
grandes artistas, filósofas, jornalistas, empreende-
doras. Não faltammulheres atentas aomomento
presente e que estão sempre nos incentivando a
sermais atuantes. Nada contra seguir perfis de
influenciadoras demoda, maquiagem,musas
fitness – ser vaidosa é saudável, mas a cabeça con-
tinua sendo nossa bússola e força: sem lucidez,
pouco adianta o cabelo, o botox, a magreza.

Amo os homens daminha vida e devomuito
a eles também,mas é umamulher que inspira
outramulher a crescer, a evoluir e a realizar seus
desejos. Nesse time, incluominhas duas filhas,
que antes dos 30 jáme ofertam o seumelhor,
um olhar aberto e renovado, estimulando que eu
enxergue esse planeta com amplitude, e não com
visibilidade restringida.

Que todas asmulheres encontrem o seu lugar,
apoiando-se em exemplos notáveis – e demãos
dadas com a coragem, nossamelhor amiga.
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TOMADADE PREÇO Nº. 001/2021
SETOR: DIRETORIA DE COMPRAS

TIPO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo o planejamento, a criação,
a distribuição, a veiculação e o controle de campanhas publicitárias e demais serviços descritos no § 1º
do art. 2º da Lei nº 12.232/2010.

OBSERVAÇÕES: Pagamento:Opagamento será efetuado através deDepósito na Conta Bancária, indicada
na Nota Fiscal de forma mensal, em até 2º dia úteis após a apresentação da Nota Fiscal.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 07 (sete) de abril de 2021, às 14:00(quatorze) horas.

ABERTURADOSENVELOPES: dia 07 (sete) de abril de 2021, às 14:15 (quatorze horas e quinzeminutos).

REFERÊNCIADETEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

LEGISLAÇÃOPERTINENTE: das Leis nº 4.680, de 18.06.65, nº 12.232 de 29/04/10 e nº 8.666 de 21.06.93
e suas alterações, e, no que couber, de acordo com as normas do CENP - Conselho Executivo das Normas-
-Padrão, aprovadas em 16 de dezembro de 1998.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: O Edital poderá ser retirado na sede da Câmara de
Vereadores ou solicitado pelo e-mail: administracao@itapema.sc.leg.br. Telefone: (0xx47) 3368-2578.
Endereço: Câmara de Vereadores de Itapema, Rua 120, nº 423, Centro, Itapema/SC - CEP 88220-000.

Todas as notificações, erratas, resposta aos questionamentos e impugnações serão publicadas no site
www.itapema.sc.leg.br, e será de inteira responsabilidade dos licitantes a ciência das mesmas.

Para Consulta sobre Dúvidas e Impugnação do Edital: na Sede da Câmara de Vereadores de Itapema
das 12:30 as 18:30 horas de segunda a sexta-feira ou por e-mail administracao@itapema.sc.leg.br

COMUNICADO
Comunicamos a perda da impressora fiscal
tipo ECF-IF, marca Bematech, modelo MP-
-4000THFI, versão 01.00.02, fabricação n°
BE091010100010052766, de propriedade da
empresa IURY LUIZ DE AMORIM - ME, CNPJ
07.100.034/0001-05, conforme boletim de ocor-
rência n° 0183155/2021-BO-00608.2021.0006581,
Protocolo n°: 2021041173539, registrado em
05/03/2021 às 14h36min.


