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 Transporte de segunda safra e 
demanda por caminhões fazem 
frete subir

 
Ferrovia Centro-Atlân�ca capta 
R$ 600 milhões em debêntures

Anec reduz previsão de embarques 
de soja em julho e eleva os de milho

Abtra promove hackathon no Porto 
de Santos

Relação porto-cidade é uma das 
pautas do Santos Export

TCU libera retomada de aporte de 
fundos públicos e BNDES em 
Transnordes�na

Construção do novo aeroporto de 
Lisboa deve demorar mais um ano 
para avançar

Capital terá evento internacional 
sobre transporte verde

Ucrânia pronta para reiniciar 
exportação de grãos a qualquer 
momento

“De tulipas a pantufinhas”, por Luiz 
Dias Guimarães
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Neste sábado, cinquenta profissionais vão se reunir para analisar 

a logís�ca e o comércio exterior do principal complexo marí�mo 

do Brasil, o Porto de Santos (SP). E vão propor ações a fim de  

melhorar operações e procedimentos. Trata-se da 2ª edição do 

Porto Hack Santos, uma maratona tecnológica, ou hackathon, 

em que, com uma visão inovadora, seus par�cipantes 

se propõem a desenvolver projetos a fim de o�mizar as 

a�vidades do cais san�sta.  

A inicia�va, que é destaque em reportagem publicada na edição 

do BE News deste final de semana, é da Associação Brasileira 

de Terminais e Recintos Alfandegados (Abtra). O evento será 

realizado no Terminal Marí�mo de Passageiros (Concais), 

em Outeirinhos, em Santos. Terá início hoje, ao meio-dia, 

avançando sem interrupção até amanhã, no final da tarde. 

O obje�vo oficial da compe�ção é propor soluções inovadoras 

a questões do cais san�sta. Mas as ambições da organização do 

evento vão além. Como destacou o diretor-execu�vo da Abtra, 

Angelino Caputo, o hackathon acaba sendo uma oportunidade 

para aproximar “a comunidade de inovação à comunidade 

portuária e, certamente, num evento como o hackathon, 

talentos individuais acabam se apresentando”.

E nessa tenta�va de aproximação, de levar a cultura da inovação 

ao setor portuário, está o principal valor do Porto Hack Santos. 

Cada vez mais o desenvolvimento de um setor econômico está 

atrelado à adoção de novos procedimentos que tragam uma 

maior eficiência e a redução de custos, insumos ou tempo. E nos 

mercados portuário, logís�co e de comércio exterior, essa 

demanda é ainda mais forte. Porém, nem sempre as empresas 

que atuam nesses segmentos têm condições de buscar essas 

soluções por si. Diante dessas lacunas, eventos como o 

hackathon se mostram estratégicos.

Em um cenário de gamificação, essas compe�ções deixam 

evidente a importância de uma corporação, independente de 

seu tamanho, desenvolver uma cultura de inovação, 

especialmente de inovação tecnológica. Essas inicia�vas 

mostram os ganhos que podem ser ob�dos, as melhorias que 

podem ser incorporadas, elas eliminam preconceitos e 

impulsionam as empresas a adotar esses novos valores, cada 

vez mais essenciais no cenário corpora�vo atual.

Inovação, ainda mais a inovação tecnológica, não é só o futuro 

dos setores portuário, de logís�ca e comércio exterior. Já é seu 

presente. O quanto antes esses mercados entenderem esse 

novo cenário, mais fácil será o seu desenvolvimento. E nesse 

sen�do, ao incen�var sua própria revolução cultural, eventos 

como o Porto Hack Santos são estratégicos. 

4 MRS vai priorizar aumento de 
capacidade e redução de conflitos 
urbanos

 3

Diretor-presidente 

Fabrício Julião

Diretor-superintendente 
Marcio Delfim

Diretora Administra�vo-financeira 
Jacyara Lima

Diretor de Redação 
Leopoldo Figueiredo

Equipe de reportagem 
Bárbara Farias, Vanessa Pimentel 
e Tales Silveira

Design Gráfico 
Mônica Mathias

5

NACIONAL

OPINIÃO

8

7

8

6

SÁBADO E DOMINGO, 30 E 31 DE JULHO DE 2022

INTERNACIONAL

SOCIAL

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO NORDESTE

PORTUGAL

9

10

Alle Vidal



3

LEOPOLDO FIGUEIREDO 
E COLABORADORES 
leopoldo.figueiredo@portalbenews.com.br

Frete 1

O período de transporte da 

segunda safra no Mato Grosso 

e a consequente alta demanda 

por caminhões no estado, para 

atender a esse escoamento de 

cargas agrícolas, elevaram as 

cotações dos fretes rodoviários 

para viagens par�ndo do estado 

e com des�no ao Sul do Brasil. 

Segundo bole�m semanal do 

Ins�tuto Mato-Grossense de 

Economia Agropecuária (Imea). 

O preço para levar cargas de 

Rondonópolis (MT) e Campo 

Verde (MT) até Paranaguá (PR) 

registraram alta de 6,74% e 

3,8%, respec�vamente, chegando 

a R$ 366,38 a tonelada e 

R$ 410,01 a tonelada. 

Frete 2

Já o valor das viagens de 

retorno (u�lizadas para levar 

fer�lizantes) caíram, diante da 

concentração de caminhões 

nas áreas portuárias. As 

quedas foram de 2.06% e 

1,77%, a�ngindo R$ 200,32 

a tonelada e R$ 227,78 a 

tonelada.

Exportações 1

O Brasil vai exportar 7,393 

milhões de toneladas de soja 

em grão neste mês, prevê a 

Associação Nacional de 

Exportadores de Cereais (Anec), 

em seu levantamento semanal. 

A projeção é levemente menor 

do que o total registrado em 

julho do ano passado (7,969 

milhões de toneladas) e 

representa uma queda de 

25,71% sobre o embarcado 

em junho (9,952 milhões de 

toneladas). Em relação ao 

farelo de soja, a expecta�va 

é a�ngir 2,104 milhões de 

toneladas, 2,5% a menos do 

que em junho (2,157 milhões 

de toneladas), mas 20% a mais 

do que em julho de 2021.

Exportações 2

A Anac ainda projeta a 

exportação de 6,091 milhões 

de toneladas de milho neste 

mês, mais que o dobro do 

registrado em julho do úl�mo 

ano (3,041 milhões de 

toneladas) e quatro vezes o 

que foi contabilizado em 

junho de 2022 (1,498 

milhões de toneladas).

Aviação

A oferta de voos no mercado 

domés�co em junho registrou 

alta em relação ao mesmo 

mês no período pré-pandemia. 

O crescimento foi de 0,5% 

em relação ao registrado em 

junho de 2019. Na 

comparação com esse mês, 

mas em 2021, o crescimento 

foi de 45,8%. A oferta de 

voos é medida pelo volume 

de assentos-quilômetros 

ofertados (representado 

pela sigla ASK).

Ferrovia Centro-Atlân�ca 
capta R$ 600 milhões 

em debêntures

A Centro-Atlân�ca é a maior ferrovia do Brasil, com 7.220 km de extensão que interligam 
estados das regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal

Valor será inves�do em manutenção de vagões e locomo�vas e melhorias na via permanente

NACIONAL

de es�mular outros negócios 

em curso na companhia”, de-

clarou. 

Centro-Atlân�ca

A Centro-Atlân�ca é a maior 

ferrovia do Brasil, com 7.220 

km de extensão que interligam 

os estados de Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 

Goiás e Distrito Federal. É 

considerada o principal eixo de 

integração entre as regiões 

Sudeste, Nordeste e Centro-

Oeste, ao conectar impor-

tantes regiões produtoras a 

corredores exportadores. Sua 

vocação é a carga geral. 

 A FCA surgiu a par�r da 

desesta�zação da Rede Ferro-

viária Federal S.A. (RFFSA), em 

junho de 1996, e está sob o 

controle da VLI desde 2011. 

 De 2016 a 2019, a FCA 

A Ferrovia Centro-Atlân�ca 

(FCA) anunciou, no úl�mo dia 

25, a captação de R$ 600 mi-

lhões em debêntures para 

inves�mentos em manutenção 

de vagões e locomo�vas e 

melhorias na via permanente, 

além do reforço em sua estru-

tura de capital de giro. O mon-

tante foi alcançado ao longo de 

um intervalo de um mês, com a 

conclusão da emissão no final 

de junho. 

 Segundo a VLI, empresa 

que controla as operações da 

ferrovia, esta foi a segunda 

emissão recente de debên-

tures realizada pela empresa 

para suportar o plano opera-

cional e de inves�mentos na 

FCA. No final de 2021, a com-

panhia afirmou ter captado 

R$1 bilhão em debêntures 

incen�vadas (via VLI Mul�-

modal), “recursos que u�liza-

ram como lastro projeto de 

inves�mento em infraestrutu-

ra de renovação da via per-

manente em trechos da Malha 

Leste e da Malha Sudeste, bem 

como o pagamento de des-

pesas de outorga da Ferrovia 

Centro-Atlân�ca”, disse a com-

panhia.

 Fábio Marchiori, CFO e 

diretor de Relações com 

Inves�dores da VLI, disse que a 

captação mais recente reforça 

o interesse e a confiança do 

mercado financeiro e de capi-

Divulgação/VLI

tais na empresa.

 “Con�nuamos com acesso 

a crédito compe��vo para 

financiar nossa operação e 

nossos projetos de cresci-

mento. Esses recursos permi-

tem manter a malha da FCA e 

nosso material rodante em 

condições de gerar eficiência 

para os nossos clientes, além 

recebeu inves�mentos de R$ 2 

bilhões, que permi�ram a mo-

dernização da linha férrea, a 

aquisição de locomo�vas e 

vagões, a construção de novas 

oficinas de manutenção e de 

novos terminais de recebi-

mento de carga. No período, 

foi registrado um crescimento 

de 32% no volume de cargas 

transportado, cerca de 184 

milhões de toneladas. 

 As operações atuais ge-

ram 10.600 empregos diretos e 

indiretos. Os principais produ-

tos transportados em relação 

ao agronegócio e fer�lizantes 

são milho, soja, açúcar, farelo 

de soja, enxofre, fosfato, clore-

to de potássio e ureia. 

 São realizadas também 

operações com combus�veis, 

bauxita, contêineres, ferro 

gusa, cimento, entre outros 

produtos.

SÁBADO E DOMINGO, 30 E 31 DE JULHO DE 2022

SEGUNDO A VLI, 

EMPRESA QUE 

CONTROLA AS 

OPERAÇÕES DA 

FERROVIA, ESTA 

FOI A SEGUNDA 

EMISSÃO RECENTE 

DE DEBÊNTURES 

REALIZADA PELA 

MPRESA PARA 

UPORTAR O PLANO 

OPERACIONAL E DE 

INVESTIMENTOS 

NA FCA

vanessa@portalbenews.com.br

VANESSA PIMENTEL

A Associação Nacional dos Ex-

portadores de Cereais (A-nec) 

reduziu nessa sexta-feira a sua 

projeção de exportações de 

soja em julho para 7,393 mi-

lhões de toneladas. Até a se-

mana passada, a perspec�va era 

de um intervalo entre 7 milhões 

e 7,795 milhões de toneladas, 

mas o line up indicava 7,795 

milhões de toneladas. Para o 

milho, a Anec aumentou a 

expecta�va de embarques nes-

Exportações do farelo de soja para o mês estão 102 mil toneladas abaixo do es�mado

em julho, 102 mil toneladas 

abaixo do total es�mado na 

semana passada de 2,206 

milhões de toneladas.

 Na semana de 17 a 23 de 

julho foram exportadas 1,334 

milhão de toneladas de soja, 

391,410 mil toneladas de fare-

lo e 1,487 milhão de toneladas 

de milho. Para a semana de 24 

a 30 de julho, a previsão é de 

que sejam enviados ao exterior 

1,636 milhão de toneladas de 

soja, 617,081 mil toneladas de 

farelo e 1,735 milhão de to-

neladas de milho. As projeções 

se baseiam na programação de 

navios nos portos brasileiros.

Anec reduz previsão de embarques 
de soja em julho e eleva os de milho

Agência Brasil

 A associação ainda prevê 

ex-portações de 2,104 milhões 

de toneladas de farelo de soja 

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

Para o milho, a Anec aumentou a expecta�va de embarques em julho em 156 mil 
toneladas, passando de 5,945 milhões para 6,091 milhões de toneladas

te mês em 156 mil tone-ladas, 

passando de 5,945 milhões para 

6,091 milhões de toneladas.
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O presidente da MRS Logís�ca 

S.A, Guilherme Segalla de 

Mello, afirmou que o plano de 

negócios desenvolvido pela 

empresa vai priorizar aumento 

de capacidade e redução de 

conflitos urbanos. Ele deu essa 

declaração na sexta-feira, du-

rante a cerimônia de assinatura 

da renovação antecipada do 

contrato de concessão da Ma-

lha Sudeste, em Juiz de Fora (MG).

 “Segunda-feira já estare-

mos olhando os compromis-

sos que temos ao longo dos 

anos. Temos um longo caminho 

para percorrer. Esse plano tem 

como base três grandes pilares: 

expansão de capacidade, aten-

dimento dos parâmetros de 

desempenho e inves�mentos 

estruturantes de interesse pú-

blico, dentre eles, obras para 

minimizar os conflitos urba-

nos”, disse Mello.

 O plano de negócios apro-

vado para renovação de con-

trato da concessão prevê in-

ves�mentos na ordem de R$31 

bilhões, sendo R$ 10 bilhões 

para a ampliação da capaci-

dade e obras reestruturantes 

(Capex) e R$ 21 bilhões em 

recursos para manter a ferro-

via operando em plena ca-

Presidente da empresa revelou esses planos durante cerimônia de
 renovação antecipada do contrato de concessão da Malha Sudeste

denominada ferradura, onde 

será construído um centro de 

controle operacional a ser com-

par�lhado pelas três ferrovias 

que u�lizam o trecho.

Matriz de transporte

 Outro presente na cerimô-

nia foi o diretor-geral da Agên-

cia Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), Rafael Vita-

le. Ele afirmou que a MRS 

atende os requisitos esperados 

pelo órgão na prestação de 

serviços no País. Afirmou ainda 

que os inves�mentos previstos 

na renovação aumentarão a 

par�cipação do modal ferro-

viário na matriz de transportes 

do País.

 “A companhia possui as 

três caracterís�cas que estabe-

lecemos como diretrizes dentro 

da ANTT: consenso, senso de 

urgência e bom senso. Outra 

caracterís�ca da MRS é o es-

pírito de equipe. Os novos in-

ves�mentos e o trabalho da 

MRS ampliarão a par�cipação 

das ferrovias na nossa matriz de 

transporte brasileira e reduzi-

rão o Custo Brasil. Estaremos 

atentos, vigilantes e parceiros 

porque o sucesso da MRS é o 

sucesso da agência”, afirmou.

Sobre a renovação

A malha dá acesso aos Portos 

de Santos (SP), Rio de Janeiro 

(RJ) e Itaguaí (RJ) e atende aos 

estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, onde 

MRS vai priorizar aumento 
de capacidade e

redução de conflitos urbanos   

pacidade (sustaining).

 Ainda segundo o presi-

dente da MRS Logís�ca, o fato 

de o plano de negócios ter sido 

desenvolvido em parceria com 

o Governo Federal e com con-

tribuições da sociedade – por 

meio de audiências públicas – e 

do Tribunal de Contas da União 

(TCU) traz segurança para que 

todas as previsões de inves-

�mentos e obras sejam cumpri-

das pela companhia.

 “O plano de negócios foi 

aperfeiçoado pelas mais de 

280 contribuições nas audiên-

cias públicas, além de nove dili-

gências e mais de 400 ques�o-

namentos corretos do TCU. 

Tudo isso permi�u obter um 

processo robusto, com bastan-

te engenharia avançada de 

implementação, o que nos dá 

uma imensa segurança de que 

estamos assinando esse con-

trato para cumpri-lo”, disse.

 Dados da concessionária 

demonstram que quase 20% 

do que é exportado pelo Brasil 

e um terço de toda a carga 

transportada por trens no País 

passam pelos trilhos da MRS. 

Com a renovação, a compa-

nhia, que administra a conces-

são desde 1996, vai operar o 

a�vo até 2056.

Ferradura de Santos

Quem também esteve pre-

sente no evento foi o ministro 

da Infraestrutura, Marcelo 

são transportados principal-

mente minério de ferro, pro-

dutos siderúrgicos, contêi-

neres, açúcar e carvão. Possui 

1.686 km de linhas, 770 loco-

mo�vas e 19 mil vagões.

 A prorrogação vai ante-

cipar obras que seriam feitas 

apenas a par�r de 2027. A 

es�ma�va é que mais de 225 

toneladas de cargas passem 

pela linha férrea a cada ano. A 

expecta�va é que se abram 

mais de 250 mil empregos 

enquanto durar o contrato.

 Também está previsto um 

conjunto de 270 obras incluí-

das em 51 municípios para 

mi�gação de conflitos urbanos 

provocados pelo tráfego ferro-

viário. Entre eles viadutos, pas-

sarelas, passagem de pedes-

tres, segurança. Também in-

ves�mentos para segregação 

de 90 quilômetros de trilhos 

compar�lhados com trens de 

passageiros da CPTM na região 

metropolitana de São Paulo.

 O contrato prevê ainda 

inves�mentos de R$ 4,3 bi-

lhões a �tulo de outorga livre, 

que o Ministério decidiu usar 

em obras de interesse público e 

na eliminação de conflitos ur-

banos, como invasões da faixa 

de domínio e passagens de nível 

crí�cas (quando há ́ cruzamen-

to da ferrovia com ruas ou ave-

nidas no meio de cidades). Só na 

eliminação de conflitos urba-

nos, a MRS inves�rá R$ 1 bilhão.

tales@portalbenews.com.br

TALES SILVEIRA

 

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e o presidente da MRS Logís�ca, Guilherme Segalla de Mello, posaram para fotos em uma locomo�va

 Júlio Mar�ns

SÁBADO E DOMINGO, 30 E 31 DE JULHO DE 2022

Sampaio. O �tular da pasta 

afirmou que a solução dada 

pelo governo na ferradura de 

Santos tornará o acesso ao 

porto mais eficiente e moderno.

 “Debatemos muito essa 

questão da ferradura do Porto 

de Santos em um processo 

exaus�vo. Mas acredito que 

temos uma boa solução para o 

acesso, com inves�mentos 

vultosos que aumentarão a 

capacidade, o que dará ao 

maior porto da América La�na, 

acesso moderno, eficiente. 

Que ele possa, além de ser o 

maior, ser o mais eficiente 

porto la�no-americano”, afir-

mou Sampaio.

 A ferradura do Porto de 

Santos foi, durante muito 

tempo, o maior empecilho para 

a renovação da concessão da 

MRS. A solução encontrada foi 

fazer um estudo em separado 

da operação da Ferradura em 

relação ao restante da Malha 

Sudeste. Nele foram incluídos 

todos os inves�mentos neces-

sários para operar os diferen-

tes �pos de trens de cada uma 

das concessionárias que vão 

acessar o porto.

 O total de aportes previs-

tos no caderno de obrigações 

do novo contrato de conces-

são da ferrovia está em R$ 9,7 

bilhões, distribuídos princi-

palmente entre a ampliação da 

capacidade de transporte e 

acesso ao Porto de Santos, 
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Segunda edição do Porto Hack Santos será realizada nestes sábado e domingo, no Terminal Marí�mo de Passageiros

Abtra promove hackathon 
no Porto de Santos

Dez �mes competem a par�r 

de hoje no 2º Porto Hack San-

tos, o hackathon, no Terminal 

Marí�mo de Passageiros (Con-

cais), em Outeirinhos, no Porto 

de Santos (SP). A maratona de 

inovação e tecnologia é promo-

vida pela Associação Brasileira 

de Terminais e Recintos Alfan-

degados (Abtra). O obje�vo, 

além de propor soluções para 

melhorar os processos logís�-

cos e de comércio exterior, é 

aproximar a comunidade local 

do maior complexo portuário 

da América La�na.

 “Além de representar os 

interesses comuns de seus 

terminais e recintos alfande-

gados associados, a Abtra tem 

por vocação es�mular a inova-

ção tecnológica e o desenvol-

vimento de soluções comuni-

tárias no setor logís�co-por-

tuário. Até por conta da sua 

exper�se na criação e manu-

tenção de sistemas de comu-

nidade portuária, em colabora-

ção com os órgãos públicos 

responsáveis pelo controle e 

liberação das cargas de comér-

cio exterior, sobretudo no Por-

to de Santos”, afirmou o dire-

tor-execu�vo da Abtra, Ange-

lino Caputo. “Nessa medida, 

temos especial preocupação 

em aproximar a comunidade de 

inovação à comunidade por-

tuária e, certamente, num 

evento como o hackathon, 

talentos individuais acabam se 

apresentando”, reiterou.

 Os compe�dores vão en-

carar dois desafios e terão 35 

horas para apresentar as solu-

ções. Um deles é desenvolver 

soluções integrando terminais 

portuários, recintos alfande-

gados, pra�cagem, reboca-

dores, autoridade portuária e 

outros atores envolvidos no 

processo de entrada e saída de 

navios para o�mizar a perfor-

mance de suas ofertas de servi-

ços ao comércio exterior, a par-

�r do projeto de port com-

munity system. O outro é pros-

pectar novos modelos de negó-

cio com base tecnológica para 

melhorar a jornada de sucesso 

do cliente até o Porto de San-

tos. Vale ressaltar que esse 

segundo desafio será dispu-

tado exclusivamente por �mes 

femininos, sob mentoria e 

julgamento de mulheres espe-

cialistas na área.

 A associação é pioneira na 

criação de sistemas de comu-

nidade portuária (port com-

munity systems). “Os sistemas 

man�dos pela Abtra no Porto 

de Santos há mais de 30 anos 

reconfiguraram o cenário e a 

dinâmica de movimentação de 

cargas, contribuindo para a 

redução do tempo necessário 

para o despacho aduaneiro. 

Eles são resultado de ações 

colabora�vas que beneficiam 

tanto as empresas associadas 

no porto como também os 

demais intervenientes nesse 

processo, como os órgãos pú-

blicos fiscalizadores e os donos 

das cargas”, disse Caputo.

 O diretor-execu�vo da 

Abtra disse que as soluções 

apresentadas no evento atra-

em a atenção de empresas de 

comércio exterior. “As solu-

ções apresentadas no hacka-

thon têm por obje�vo encarar 

problemas apresentados pela 

comunidade portuária e, por 

isso, interessam às empresas 

do setor. A Abtra sem dúvida 

poderá fazer essa mediação”, 

afirmou Caputo.

 Quanto à aproximação 

entre a população e a comu-

nidade portuária, Caputo disse 

que “o Porto de Santos em-

prega cerca de 30 mil pessoas. 

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

Os dez �mes par�cipantes da compe�ção terão 35 horas para 
apresentar soluções aos dois desafios que serão propostos

Divulgação/Abtra
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AS SOLUÇÕES 

APRESENTADAS 

NO HACKATHON 

TÊM POR OBJETIVO 

ENCARAR PROBLEMAS 

APRESENTADOS 

PELA COMUNIDADE 

PORTUÁRIA E, 

POR ISSO, 

INTERESSAM ÀS 

EMPRESAS DO SETOR. 

A ABTRA SEM 

DÚVIDA PODERÁ 

FAZER ESSA 

MEDIAÇÃO”

ANGELINO CAPUTO

diretor-execu�vo da ABTRA

PROGRAMAÇÃO

30/7 (sábado)

• 12h | Solenidade de Abertura – apresentação dos desafios para as equipes compe�doras e demais 

par�cipantes 

• 13h30 | Palestra – Conec�vidade Exponencial

Ludmilla Rossi – CEO do Juicyhub

• 15h15 | Painel “Porto Hack Delas”

Presenças confirmadas: Flávia Takafashi, diretora da ANTAQ; Fernanda Machado, coordenadora-geral de 

gestão de portos da SNPTA/MINFRA; Jacqueline Wendpap, diretora-execu�va do Ins�tuto Pra�cagem do 

Brasil; Carolina Marchioli, VP e fundadora do hub Mulheres no Comex; Fabiana Nascimento, primeira 

operadora de portêiner do Porto de Santos – DPW Santos; e Daria Ches�na, gerente de marke�ng no 

Terminal de Grãos MMW no porto de Mykolaiv

• 17h | Painel “Um porto para todos”

Presenças confirmadas: Milena de Castro, gerente de comunicação da ABTRA; Raquel Kibrit, representante 

no Brasil da American Associa�on of Port Authori�es (AAPA); Gabriela Heckler, gerente jurídica da 

EMAP/Porto do Itaqui; Natalie Nanini, diretora de jornalismo e apresentadora do programa Bom dia Cidades 

e Porto & Negócios; Dunya Markiz, gerente de operações; e Marcelo Falcão, especialista em operação 

portuária de terminais.

31/7 (domingo)

• 10h | Painel “Empregabilidade”

Presenças confirmadas: Elaine Póvoas, diretora de marke�ng e alianças na inventCloud; Jhenyffer Cou�nho, 

CEO na Se Candidate, Mulher!; Flávia Marcon, gerente de marketplace do Magazine Luiza; Evelyn Santo de 

Lima, gerente de planejamento de operações da Santos Brasil; Micheli Junco, CTO b2mamy; e Tatyane 

Luncah, educadora e mentora de empresas e CEO da agência Grupo Projeto Digital. 

• 11h45 | Painel “Transformação digital”

Presenças confirmadas: Angelino Caputo, diretor-execu�vo da ABTRA; Beatriz Rinn, CIO da Cisa Trading; 

Claudia Marquesani, CIO da PETZ; Juliana Rodrigues, gerente de TI da ABTRA; e Erika Faria, gerente de 

produto da Logcomex.

• 14h30 | Painel “Inclusão sociodigital”

Presenças confirmadas: Marco Riveiros, fundador do Ins�tuto AmiGU; Jessica Felix, desenvolvedora 

Javascript; Vanessa Keite de Souza, presidente da ONG Amigos da ZN e Líder de Comunidades; Celso 

Azevedo, COO – I2A2 – Ins�tut d’Intelligence Ar�ficielle Appliquée; Leonardo Delfino, CEO Criando Valor, 

Tecnologia & Inovação; e Antonio Celso, professor da Fatec São Paulo. 

• 17h | Final do Hackathon – apresentação dos pitchs (soluções tecnológicas) pelas dez equipes; avaliação 

do júri ins�tucional e técnico; e anúncio dos vencedores

• 19h | Encerramento 

Detalhes da programação: h�ps://www.portohacksantos.com.br/ e 

h�ps://www.umportoparaofuturo.org.br/.

Esse número é maior do que, 

por exemplo, o de trabalha-

dores dos setores de serviço e 

comércio da cidade de Santos.  

O porto pode perfeitamente 

conviver com as demais a�vi-

dades municipais em uma re-

lação ganha-ganha para todos.

 O �me vencedor será co-

nhecido no final do evento, 

neste domingo, às 17 horas, no 

Terminal de Passageiros. O 

prêmio, de R$ 25 mil, será 

entregue durante a cerimônia 

de abertura do Fórum Regional 

Santos Export, no dia 3 de 

agosto, às 18 horas, no Sofitel 

Guarujá Jequi�mar.
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Fórum, que será realizado nos próximos dias 3 e 4 de agosto, vai abordar, 

por exemplo, o projeto de uma ligação seca entre Santos e Guarujá 

Relação porto-cidade
é uma das pautas do Santos Export
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PROGRAMAÇÃO 
SANTOS EXPORT 2022

Dias 3 e 4 de agosto | Sofitel Jequi�mar Guarujá

Programação preliminar e sujeita a alterações 

(evento presencial exclusivo para conselheiros, autoridades e patrocinadores)   

Dia 03 | Quarta-feira (período da manhã de a�vidade presencial exclusiva para os 

patrocinadores inscritos junto à produção do evento) 

08h00 Saída do Hotel Sofitel Jequi�mar para o Iate Clube de Santos 

09h00 Embarque no Iate Clube para visita marí�ma (lancha Fabiana) 

14h00 às 16h00 Almoço no Iate Clube 

17h00 Chegada ao hotel 

17h30 Início da transmissão online 

18h30 Solenidade de Abertura 

20h00 Jantar no Cafe de La Musique em homenagem à Sammarco 

Advogados Associados, com oferecimento de vinhos pela Odjfell Terminals 

 

Dia 4 | Quinta-feira 

Início da transmissão online 

09h00 Painel 1: Desesta�zação do Porto de Santos 

> Evolução do processo de desesta�zação junto ao Governo Federal  

> Regras do novo modelo de gestão 

> Reação do mercado ao processo de desesta�zação 

Palestrantes:  

– Mario Povia, Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários 

– Eduardo Nery, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(Antaq) 

Debatedores convidados:  

– Antonio Carlos Sepúlveda, Diretor-Presidente da Santos Brasil 

– Fabio Siccherino, Diretor-Presidente da DPW Santos 

– Regis Prunzel, Presidente do Sopesp 

Moderador:  

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

10h45 Coffee break 

11h15 Painel 2: As necessidades e a visão dos representantes da carga para 

o Porto de Santos 

> Estratégias de expansão e desenvolvimento de novos negócios 

> Demandas de infraestrutura no Porto e em seu entorno 

> A atuação dos órgãos anuentes 

Debatedores convidados: 

– Patricia Dutra Lascosque, Superintendente Ins�tucional de Logís�ca da Suzano 

– Vitor Vinuesa, Diretor de Logís�ca da ADM na América do Sul 

– Adolpho Bastos, Vice-Presidente de Logís�ca da Scania na América La�na 

– Edson Souki, Gerente-Geral da Odjfell Terminals/Granel Química 

Moderador:  

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

12h45 Almoço no Sofitel Jequi�mar oferecido pelo Porto de Santos 

14h00 Painel 3: Os acessos ao Porto de Santos e seus impactos para o 

crescimento dos próximos anos 

> Os desafios dos acessos rodoviários 

> As perspec�vas do crescimento da movimentação ferroviária 

> Os planos de expansão para o modal hidroviário e o aprofundamento do 

canal de navegação 

Palestrantes:  

– Felipe Queiroz, Secretário Nacional de Transportes Terrestres 

– Fernando Biral, Diretor-Presidente da Santos Port Authority 

Debatedores convidados:   

– Rui Klein, Diretor de Concessões Rodoviárias da Ecorodovias 

– Bruno Tavares, Presidente da Pra�cagem de São Paulo 

– Silvana Alcântara, Diretora de Regulatório e Ins�tucional da VLI 

– André Neiva, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Comercial 

de Carga do Litoral Paulista (Sindisan) 

Moderador:  

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

15h30 Coffee-break 

16h00 Painel 4: O futuro do Porto de Santos 

> Estratégias de expansão e desenvolvimento de novos negócios 

> Crescimento sustentável e pacto porto-cidade 

> Ações da inicia�va privada para o crescimento das operações 

Apresentação: 

Diretoria da Santos Port Authority 

Debatedores convidados: 

– Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) 

– Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) 

– Associação Comercial de Santos (ACS) 

– Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) 

– Centro Nacional de Navegação Transatlân�ca (Centronave) 

– Conapra – Pra�cagem do Brasil 

– Federação Nacional das Agências de Navegação Marí�ma (Fenamar) 

– Federação Nacional das Operações Portuárias (Fenop) 

– Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista (Sindisan) 

– Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo (Sopesp) 

Moderadores: 

Ricardo Molitzas, Presidente do Conselho do Santos Export 

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

18h00 Leitura da Carta do Santos Export 2022 e cerimônia de 

encerramento 

Helder Lima/Prefeitura de Guarujá

A concessão do Porto de Santos prevê inves�mentos de R$ 18,55 bilhões, 
sendo R$ 14,16 bilhões para manutenção, R$ 1,4 bilhão para Capex e R$ 2,99 bilhões 

para a ligação seca, o túnel maciço e o viaduto

nexão metropolitana do Veí-

culo Leve sobre Trilhos (VLT) 

entre Santos e Guarujá. “Agora 

a gente já tem norte, uma 

diretriz do que será esse tra-

çado do VLT para Guarujá em 

função da possibilidade de 

implementação do túnel”, 

afirmou.   

 Para o secretário, o túnel 

imerso possibilitará à região 

um boom de desenvolvimento 

socioeconômico. “A região de 

Vicente de Carvalho tem um 

potencial enorme para aden-

samento populacional. Cer-

tamente, com o advento da 

incorporação desse conjunto 

de obras (túnel imerso, viaduto 

e túnel maciço) no processo de 

desesta�zação do Porto de 

Santos vai provocar uma linha 

nova de origem e des�no”, ava-

liou Silva.

 “Nós temos ainda para 

somar a todos esses vetores de 

mobilidade urbana o aeroporto 

(Aeródromo Civil Metropoli-

tano de Guarujá) e uma área 

retroportuária muito grande, 

com uma dimensão que só é 

possível no município de Gua-

rujá para o Porto de Santos”, 

ressaltou.

 Procurada, a Administra-

ção Municipal de Santos res-

pondeu em nota que “órgãos 

técnicos da Prefeitura de San-

tos têm discu�do as diretrizes 

do projeto para a ligação seca 

com foco nas suas interfe-

rências na cidade. A par�r da 

conclusão do projeto-exe-

cu�vo da obra, que será desen-

volvido pela União, a Admi-

nistração dará encaminhamen-

to às mudanças viárias neces-

sárias dentro da malha urbana 

do município para absorver o 

fluxo de veículos oriundo do 

novo acesso”.

Pedágio e ISS

O projeto do túnel contempla 

tarifa de pedágio e o valor é 

es�mado entre R$ 13 e R$ 14, 

segundo disse o engenheiro 

naval e ex-presidente da San-

tos Port Authority (SPA), Case-

miro Tércio Carvalho, durante o 

1º Fórum Vou de Túnel, realiza-

do em março deste ano, em 

Santos. 

 “Os dois municípios têm 

interesse nesses recursos, mas, 

mais do que esse percentual do 

ISS que será cobrado, o que 

efe�vamente interessa é o 

potencial de desenvolvimento 

econômico e a criação de 

novos postos de trabalho”, afir-

mou Adalberto Silva.

 Já a Prefeitura de Santos 

informou que “conforme a Lei 

Complementar n° 116, de 31 

de julho de 2003, uma even-

tual cobrança de tarifa na nova 

ligação geraria receita de ISS 

ao Município de acordo com a 

divisão do espaço concedido, 

por tratar-se de um pedágio. 

Porém, no momento, não te-

mos como fazer uma es�ma�va 

de valores. Além disso, a cons-

trução efe�va do túnel também 

geraria receita de ISS ao mu-

nicípio de Guarujá, de acordo 

com a proporcionalidade”.

Inves�mentos

A concessão do Porto de San-

tos prevê inves�mentos de 

R$18 ,55  b i lhões ,  sendo 

R$14,16 bilhões para manu-

tenção, R$ 1,4 bilhão para 

Capex e R$ 2,99 bilhões para a 

ligação seca, o túnel maciço e o 

viaduto da Alemoa. Nesses 

inves�mentos, estão incluídos 

os aportes para a dragagem do 

canal de navegação, ampliando 

a profundidade de 15 metros 

para 17 metros.

O plano de desesta�zação do 

Porto de Santos (SP) inclui a 

garan�a de um aporte de 

R$2,99 bilhões para a con-

trução do túnel imerso Santos-

Guarujá, o túnel maciço Zona 

Noroeste-Zona Leste e o 

viaduto da Alemoa. Recurso 

obrigatório que o futuro con-

cessionário privado da Com-

panhia Docas terá que pagar, 

dentro do contrato avaliado 

em R$ 18,55 bilhões a serem 

inves�dos no complexo por-

tuário ao longo de 35 anos. 

 Se concre�zada, a ligação 

seca terá mais impacto sobre o 

trânsito urbano do que em 

relação ao fluxo portuário. 

Essa relação porto-cidade é uma 

das pautas de destaque do 

Santos Export. O fórum regio-

nal será promovido pelo Brasil 

Export: Fórum Nacional de 

Logís�ca e Infraestrutura Por-

tuária, nos próximos dias 3 e 4 

de agosto, no Sofitel Gua-rujá 

Jequi�mar, em Guarujá (SP).

 Para o secretário de De-

senvolvimento Econômico e 

Portuário de Guarujá, Adal-

berto Ferreira da Silva, discu�r 

sobre a desesta�zação do por-

to e os empreendimentos que 

terão impacto direto na mobil-

idade urbana na região da 

Baixada San�sta é impres-

cindível.

 “Essa discussão é funda-

mental para que as pessoas 

tenham consciência do mo-

mento que nós estamos vi-

vendo”, disse Adalberto Silva, 

destacando ainda que o túnel 

imerso tornará possível a co-

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br
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TCU volta a permi�r aportes de fundos e 

do BNDES em obras da Transnordes�na
tendo-a apenas para a Valec. 

Com a revogação, há possibili-

dade de a concessionária ter à 

disposição cerca de R$ 1 bilhão 

para aplicar no empreendimento. 

 A decisão do TCU em 

2017 não impediu que a con-

cessionária aplicasse recursos 

do acionista privado para exe-

cutar o empreendimento. Com 

isso, desde 2019, já foram 

inves�dos cerca de R$ 500 

milhões na ferrovia. O número 

foi destacado por Rodrigues na 

sessão do TCU.

 Segundo o ministro, a pre-

visão de conclusão de obra é 

es�mada em três anos e meio. 

“Minhas impressões são de 

que a diretoria e o presidente 

da empresa são sérios. São 

extremamente auspiciosas as 

perspec�vas de conclusão da 

presente obra. Vai empregar 

mais de cinco mil brasileiros 

que estão sendo contratados, 

daqui a pouco será tocada ple-

namente em todos os seus ra-

mais”, afirmou Rodrigues.

HISTÓRICO

Em 2017, quando o TCU proi-

biu os repasses públicos, o 

ministro Walton Alencar, que 

propôs a medida, havia aponta-

do que a manutenção dos 

aportes representaria “risco 

concreto de danos ao erário 

público” e que havia “sério des-

compasso entre os inves�men-

tos e o cronograma �sico e 

contábil” da obra.

 Na época, a Transnordest-

ina Logís�ca, empresa privada 

do Grupo CSN responsável 

pela construção e operação da 

ferrovia, informou que cumpria 

todos os requisitos técnicos e 

estava atuando dentro dos pa-

drões exigidos, afirmando que 

esclareceria todas as questões 

apontadas pelo TCU. Disse 

ainda que os atrasos nas obras 

eram reflexos da não realiza-

As obras de construção da Fer-

rovia Transnordes�na (Malha 

II), controlada pela Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), 

poderão receber novamente 

aportes de fundos públicos e 

do Banco Nacional de Desen-

v o l v i m e n t o  E c o n ô m i c o 

(BNDES). A autorização foi 

concedida pelo plenário do Tri-

bunal de Contas da União 

(TCU) na úl�ma quarta-feira. 

Mas a proibição à estatal Valec 

de des�nar recursos ao empre-

endimento, que também vale 

para os orçamentos do Minis-

tério da Infraestrutura, foi 

man�da pela corte.

 O órgão também determi-

nou que, no prazo de 120 dias, 

a Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT) pac-

ção dos aportes públicos acor-

dados com o cronograma. 

OBRA

A Transnordes�na interligará 

os estados do Piauí, Ceará e 

Pernambuco aos portos de Pe-

cém (CE) e Suape (PE), e co-

meçou a ser construída em 

junho de 2006. A previsão 

inicial é que ela fosse concluída 

em quatro anos. 

 O projeto prevê 2.304 

quilômetros de ferrovia, bene-

ficiando 81 municípios, 19 no 

Piauí, 28 no Ceará e 34 em 

Pernambuco.

 O obje�vo é elevar a com-

pe��vidade da produção agrí-

cola e mineral da região Nor-

deste, com uma logís�ca mais 

eficiente unindo a ferrovia de 

alto desempenho aos portos 

nordes�nos, que possuem 

calado profundo e conseguem 

receber navios de grande 

porte.

Já a estatal Valec con�nua proibida de des�nar recursos ao empreendimento

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

tue com a concessionária um 

novo cronograma para realiza-

ção das obras. 

 O TCU determinou que a 

nova pactuação entre ANTT e a 

Transnordes�na deve prever a 

eventual retomada de aportes 

públicos no projeto, com a 

definição de prazos e sanções 

caso haja descumprimento do 

que foi pactuado.

 Em 2017, o TCU determi-

nou à Valec, ao Fundo de 

Inves�mento do Nordeste (Fi-

nor), ao Fundo Cons�tucional 

de Financiamento do Nordeste 

(FNE), ao Fundo de Desenvol-

vimento do Nordeste (FDNE) e 

ao BNDES que se abs�vessem 

de des�nar recursos, a qual-

quer �tulo, para as obras de 

construção da Transnordes�na 

ou para a concessionária. 

 Na decisão de quarta-

feira, relatada pelo ministro 

Walton Rodrigues, a corte 

revogou essas restrições, man-
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Construção do novo aeroporto de Lisboa 
deve demorar mais um ano para avançar

 Em caso de realização de 

concurso público, o início da 

construção do novo aeroporto 

poderá levar ainda mais tempo.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Desde o início de julho, o 

Aeroporto Humberto Delga-

do, em Lisboa, tem operado 

com medidas impostas pelo 

governo através de um plano 

de con�ngência, que, entre ou-

tras ações, aumentou o número 

de policiais treinados em pro-

cedimentos de imigração e de 

inspetores do Serviço de Fron-

teiras.

 A intenção é agilizar a 

verificação de documentos de 

passageiros que desembarcam 

no país e diminuir as filas. 

 O plano é uma tenta�va de 

A construção de um novo 

aeroporto na região de Lisboa, 

em Portugal, deve demorar 

pelo menos mais um ano para 

avançar, mesmo que a locali-

zação escolhida seja a cidade 

de Mon�jo.

 O atraso é jus�ficado pela 

exigência de uma nova Avalia-

ção Ambiental Estratégica 

(AAE), que analisa o projeto do 

ponto de vista ambiental, eco-

nômico e social. O pedido foi 

feito pelo líder do Par�do So-

cial Democrata (PSD), Luís 

Montenegro.

 Sem a AAE, a construção 

do novo aeroporto pode sair 

mais cara devido a novos proc-

essos judiciais, como ficou evi-

denciado com a ação liderada 

pela Associação Ambientalista 

Zero. A proposta, no entanto, 

diminuir o caos registrado no 

aeroporto com o aumento 

exponencial de turistas que 

querem aproveitar o primeiro 

verão europeu com medidas 

mais flexíveis relacionadas à 

pandemia.

Atraso é jus�ficado pela exigência de uma nova Avaliação Ambiental Estratégica

O plano de con�ngência implantado 
no Aeroporto Humberto Delgado 

abrange ações como o aumento do 
número de policiais treinados em 
procedimentos de imigração e de 

inspetores do Serviço de Fronteiras

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

SEM A AAE, A 

CONSTRUÇÃO DO 

NOVO AEROPORTO 

PODE SAIR MAIS 

CARA DEVIDO A 

NOVOS PROCESSOS 

JUDICIAIS, COMO 

FICOU EVIDENCIADO 

COM A AÇÃO 

LIDERADA PELA 

ASSOCIAÇÃO 

AMBIENTALISTA 

ZERO

foi recusada pelo Tribunal Ad-

ministra�vo e Fiscal do Porto 

com base numa AAE que esta-

ria em curso.

 Porém, o prazo de um ano 

só se mantém se quem fizer a 

nova avaliação estratégica for o 

Laboratório Nacional de Enge-

nharia Civil (LNEC), já que é um 

órgão do Estado e, por este mo-

�vo, não seria necessário abrir edi-

tal para contratar outra en�dade.

AdobeStock

O presidente ucraniano, Volo-

dymyr Zelensky, disse na sex-

ta-feira, em visita a Odessa, um 

dos principais portos do Mar 

Negro, que está tudo prepa-

rado para a saída de navios 

carregados dos cereais que es-

tão bloqueados no país desde o 

início da invasão da Rússia.

entanto, ressalvou o ministro, a 

Ucrânia ainda espera que a 

ONU confirme a segurança dos 

corredores que serão usados 

pelos navios, verificando se 

foram minados com explo-

sivos.

 O responsável das Nações 

Unidas que mediou o acordo, 

Mar�n Griffiths, disse que o 

primeiro carregamento de ce-

reais pode par�r dos portos 

ucranianos a qualquer mo-

mento, mas alertou que ainda 

está sendo feito trabalho para 

determinar as coordenadas 

exatas das rotas mais seguras.

 Segundo Zelensky, a Ucrâ-

nia já avisou os parceiros do 

acordo assinado no úl�mo dia 

22 para permi�r a retomada 

das exportações e os militares 

estão prontos para garan�r a 

segurança dos navios. "É im-

portante que a Ucrânia con�-

nue a ser o garan�dor da se-

gurança alimentar global", 

sublinhou.

 ‘‘Estamos prontos", asse-

gurou o ministro das Infraes-

truturas da Ucrânia, Oleksandr 

Kubrakov, em conferência de 

imprensa realizada nesta sexta-

feira, no porto de Odessa. No 
Segundo o presidente, a Ucrânia já avisou os parceiros do acordo assinado no úl�mo dia 22 para 
permi�r a retomada das exportações  e os militares estão prontos para garan�r a segurança dos navios

Ucrânia pronta para reiniciar exportação 
de grãos a qualquer momento

Navios já carregados aguardam apenas confirmação de corredores e rotas seguras

Yuri Kadobnov

Da Redação
redacao@portalbenews.com.br

Capital terá evento internacional sobre transporte verde 

A capital de Portugal vai sediar, 

pela primeira vez, a TRA - 

Transport Research Arena, a 

maior conferência europeia de 

inves�gação e tecnologia em 

mobilidade e transportes. 

 Sob o lema "Moving toge-

ther - reimagining mobility" 

(Movendo-se juntos - reimagi-

nando a mobilidade em todo o 

esperados. As edições anterio-

res ocorreram nas cidades de 

Gotemburgo, Liubliana, Bru-

xelas, Atenas, Paris, Varsóvia, 

Viena e Helsinque.

 "Um dos grandes temas 

deba�dos em Lisboa será pre-

cisamente a mobilidade verde 

e a descarbonização. Será um 

evento muito orientado para as 

mundo), a TRA 2022 vai focar 

as soluções inovadoras para o 

setor dos transportes a nível 

global, tendo em vista a descar-

bonização e a mobilidade 

suave.

 O evento acontecerá de 

14 a 17 de novembro no Cen-

tro de Congressos de Lisboa, 

com mais de 2 mil par�cipantes 

soluções que existem no setor 

com vista à tenta�va da Comis-

são Europeia de cumprir as 

metas de zero emissões em 

2050", adiantou Marta Teixeira 

Pinto, porta-voz da ANI (Agên-

cia Nacional da Inovação).

 A TRA vai reunir os prin-

cipais especialistas nacionais e 

internacionais para debater o 

presente e o futuro da mobi-

lidade. Na agenda estão quatro 

grandes temas: as soluções 

inteligentes e a sociedade; a 

mobilidade verde e a descarbo-

nização; infraestruturas ino-

vadoras para a Europa 2030; e 

polí�cas e economias para uma 

Europa compe��va, informa o 

comunicado sobre o evento.

Mobilidade sem emissão de carbono terá destaque na conferência mundial

INTERNACIONAL
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O FOGO, NESTE TERCEIRO MILÊNIO, VIROU BANDIDO. PORQUE 

PROVOCA A EMISSÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO. NESTE TERCEIRO 

CICLO, O DA ENERGIA RENOVÁVEL, O ÍON DE LÍTIO DOMINOU A 

PRODUÇÃO, DO SMARTPHONE AO AUTOMÓVEL.

O

De tulipas
a pantufinhas

s velhinhos do Alto de Coimbra ficaram eufóricos 

quando, há algum tempo, a companhia de 

transporte colocou três micro-ônibus elétricos 

para levá-los regularmente da Portagem até a 

Rua da Alegria. Mas a alegria durou pouco. As 

baterias não estão aguentando. Pesquisadores da Universidade 

de Coimbra debruçam-se em firmar um protocolo de 

reabastecimento que permita vida longa aos veículos, 

apelidados carinhosamente de pantufinhas.

Esses velhinhos não entendem esse assunto. São do tempo 

ainda do primeiro ciclo da energia, se podemos dizer assim 

sobre a descoberta do fogo, primi�va fonte de energia 

que perdura até hoje às custas de combus�veis fósseis. 

Certamente viajaram muito em trens a vapor e em 

calhambeques queimando derivados de petróleo.

Mas eles presenciaram também o segundo ciclo energé�co, da 

época em que Edison e Tesla se estapearam ao desenvolverem 

as correntes con�nua e alternada. Edison, genial e ousado 

empresário, quis impor a corrente con�nua ao mercado. Mas 

pelo visto não conseguiu à época. Também, na sua disputa 

implacável, se deu mal ao usar cadeira elétrica para provar o 

perigo da alternada e até eletrocutou um elefante em praça 

pública. Tesla, ao contrário, cien�sta genial também, aplicou a 

energia alternada em seus inventos. O mesmo Tesla cuja 

imagem Elon Musk resgatou, se bem que Musk está mais para 

o agressivo Edison, dono de mais de mil patentes de inventos, 

muitos dos quais criados por seus funcionários. 

Os velhinhos de Coimbra saborearam por décadas tantas 

traquitanas, sem perceber que estavam contribuindo para 

o aquecimento global. Agora, meio confusos, tentam 

acompanhar o turbilhão de estudos, projetos e empreendimentos 

que a comunidade mundial desenvolve para correr do efeito 

estufa. Uma verdadeira salada �sico-química está em curso.

O fogo, neste terceiro milênio, virou bandido. Porque provoca 

a emissão de dióxido de carbono. Neste terceiro ciclo, o da 

energia renovável, o íon de lí�o dominou a produção, do 

smartphone ao automóvel. José Bonifácio, o patrono da 

Independência, além de tudo era geólogo e ambientalista, e 

descobriu o minério que fez do lí�o a salvação. Até que os 

velhinhos ficaram esquecidos nos pontos das pantufinhas. 

Musk e um batalhão de gente tentam de tudo para achar uma 

solução para que as baterias durem mais e sejam mais eficientes. 

E ao mesmo tempo, mais baratas. Além de escasso, o lí�o 

talvez não seja a solução ideal para os velhinhos de Coimbra 

pegarem a pantufinha e falarem no telemóvel com seus netos.

A indústria global corre contra o tempo com dois desafios: 

como gerar energia, fazendo o elétron saltar do anodo para 

o catodo, e como armazenar tanto elétron. O setor de 

navegação, responsável por 3% das emissões de carbono, 

parece estar à frente junto com o automo�vo. Tenta chegar 

em 2050 com emissão zero, como quer a ONU. As fábricas 

de embarcações, tendo à frente os nórdicos, as estruturas 

portuárias e as companhias marí�mas têm  gostado do 

hidrogênio. Sim, aquele que junto com o oxigênio forma algo 

conhecido por H2O, ou simplesmente água. Um símbolo tão 

elementar e famoso que até virou marca de refrigerante.

O hidrogênio, promovido agora a H2V (hidrogênio verde), é o 

preferido na navegação, de maneira associada à amônia, ao 

metano, entre outros, ou simplesmente na forma pura. O 

detalhe é que para produzí-lo, às custas da eletrólise que 

separa o H do O, é preciso energia, e aí entram em cena a 

eólica e a solar. Ou seja, não dá para usar o hidrogênio sem 

depender de outras fontes. 

Ainda há dúvidas. Valerá a pena esse processo de eletrólise que 

desperdiça 75% da energia? E mais: o quanto é seguro o H2V 

em forma líquida? Tenta-se transformar o hidrogênio em forma 

sólida, ou ao menos semi-sólida, o que é muito vantajoso para 

inúmeras aplicações, além de mais seguro.

Mas a salada �sico-química não para aí, para desespero dos 

velhinhos de Coimbra que tentam entender essa revolução. 

Afinal, há o grafeno, o borofeno, o nióbio...e até o diamante 

nuclear! É isso mesmo, o processamento do carbono que forma 

o diamante u�lizando-se resíduo nuclear.

A solução, sem dúvida, está na Natureza, e as respostas surgirão 

em alguns anos. Até o sal está convocado para essa revolução. 

O sódio não é tão potente quanto o lí�o, mas é uma fonte 

inesgotável. E está no mar, que domina 75% da super�cie 

terrestre. Se o sal vai vingar ainda não se sabe. Mas em caso 

posi�vo quem se dará bem é Israel, com sua capacidade 

empreendedora à margem do Mar Morto, que contém 300 gramas 

de sal por litro, ao contrário dos demais com 35 gramas apenas.

De qualquer maneira, o mar se apresenta como boa solução. 

No mínimo para armazenar energia em tanques submersos 

gerados por sol ou vento. O primeiro já se disseminou no uso 

domés�co e também em escala industrial. E o segundo brota 

cada vez mais nas pradarias e offshore. O Nordeste brasileiro, 

onde não faltam sol e vento, se apresenta no pelotão de frente 

da corrida energé�ca com muita competência.

Aí que surgem as tulipas do �tulo. As imensas estruturas 

eólicas com suas hélices para desgraça dos pássaros, se bem 

que belas, têm alto custo e requerem grandes áreas, ao 

contrário das tulipas e similares, cujo design é infinitamente 

menor, mais elegante e com capacidade de geração 50% maior 

que as hélices. Chamam de tulipas por seu formato lembrando 

a flor ou a taça.E podem revolucionar esse segmento.

Moral da história: esse terceiro ciclo da energia trará a reboque 

muitas outras inovações e inevitáveis mudanças de comportamento, 

especialmente no campo da mobilidade, onde o carro 

par�cular perderá lugar para outros meios, inclusive cápsulas 

subterrâneas como metrô ou na super�cie como o VLT.

São inúmeras as possibilidades até o final do século para salvar 

a vida do planeta e dar mais conforto. Mas certamente não 

servirão aos velhinhos do Alto de Coimbra, que querem apenas 

poder passear nas suas pantufinhas.

LUIZ GUIMARÃES
jornalista 

OPINIÃO

SÁBADO E DOMINGO, 30 E 31 DE JULHO DE 2022
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Uma história de sucesso
DICA

“A vida é um grande desafio, e você tem pelo menos duas 
formas de conduzir, pode ser leve e efe�vo ou pesado e 
efe�vo; fico com a primeira”, diz Regis Prunzel, com bom 
humor e serenidade na vida pessoal e profissional.

Esse gaúcho de Horizon�na, Interior do Rio Grande do Sul, 
está em Santos desde setembro de 2016. Além de 
Presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do 
Estado de São Paulo, é responsável por três terminais de 
grãos na Baixada: Terminal Exportador do Guarujá, Terminal 
Exportador de Açúcar do Guarujá e Terminal Exportador de 
Santos, inves�mentos da Louis Dreyfus e Cargill.

Em agosto de 2019 Prunzel assumiu a presidência do 
Sopesp e, em 2020, foi reeleito para um mandato de três 
anos que terminará em dezembro de 2023. Coincidiu com a 
chegada da pandemia, que exigiu mudanças e ações 
coordenadas.

O Presidente do Sopesp destaca o trabalho e esforços dos 
execu�vos atuantes que fazem parte do Conselho Diretor e 
Fiscal: “Somos um grupo homogêneo em busca dos melhores 
interesses para o Sopesp e associados. Juntos tomamos as 
melhores decisões para dar força para a en�dade, 
proporcionar empregos e condições para a navegação. 
Temos, ainda, uma estrutura de pessoas excelentes que 
atuam fortemente, como nosso Diretor-Execu�vo Ricardo 
Molitzas. A novidade é que Marcelli Mello se integrou ao 
�me na área de Relações Ins�tucionais Locais”.

Se 2022 vem trazendo expecta�va mais posi�va, Prunzel 
não hesita em reconhecer que enfrentar o grande desafio 
da Covid em 2020 foi um marco para o Sopesp: “No início 
não �nhamos máscaras e nem acesso à vacina, que só 
chegou um ano depois. Consegimos manter a comunidade 
unida, mudando protocolos de higiene e segurança. Foi 
uma grande lição para todos nós”.

Entre várias providências, o Sopesp ajudou a organizar o 
calendário, o público e a distribuição de vacina nos portos 
do Estado de São Paulo: “Deu muito certo, com a 
par�cipação das prefeituras, trabalhadores, Santos Port 
Authority, Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa, entre 
outros atores. Todos fizeram um belo trabalho de apoio”.

A pandemia con�nua sendo um desafio e os protocolos de 
segurança são respeitados, seguindo o padrão definido pela 
Anvisa. Prunzel avalia que o Brasil saiu na frente com a 
questão da vacina e amenizou a situação dos portos, que 
têm conexão com outros países: “Enquanto não �vermos 
uma garan�a que o mundo está vacinado, teremos que 
seguir protocolos. É preciso con�nuar cuidando da vida 
das pessoas”, afirma.

O ano eleitoral gera expecta�va e a esperança de 
con�nuidade do que vem dando certo: “Apesar de toda 
pressão inflacionária, se olharmos a nossa posição 
geográfica na América do Sul o Brasil está numa posição 
diferente, e para melhor. O Brasil deu exemplos de avanços 
no desenvolvimento de infraestrutura e esse é o grande 
cuidado que precisamos ter como nação. Devemos 

prosseguir inves�ndo em infraestrutura, é a certeza de 
geração de trabalho, renda e emprego”. 

Concessões anunciadas, ferrovia interna do Porto de Santos 
e a desesta�zação do Porto de Santos são inves�mentos que 
Prunzel considera essenciais para o desenvolvimento dos 
portos da Baixada, com definição de um plano nacional de 
logís�ca e foco no crescimento.

Entre as boas novas ainda para esse ano, revela: “Estamos 
muito próximos de fechar mais convenções cole�vas com 
sindicatos dos trabalhadores portuários avulsos. Fechamos 
duas há dez dias com sindicato dos vigias e dos consertadores 
e temos agenda com sindicatos de capatazia da própria 
es�va nos próximos dias. Nossa proposta é criar mais certezas 
e oportunidades para todos os trabalhadores portuários.”

Ele par�cipará do painel sobre desesta�zação no Santos 
Export e está envolvido no tema: “É di�cil, controverso, 
tomou muito a nossa pauta nos úl�mos tempos, mas vamos 
discu�r com bastante profissionalismo para con�nuar 
desenvolvendo o setor portuário no Brasil. É preciso colocar 
uma boa governança no processo para con�nuar crescendo. 
Sou favorável ao progresso, mas temos que defender 
previsibilidade no inves�mento em infraestrutura, gerar 
inves�mento e gerar renda nas comunidades de Santos, 
Guarujá e São Sebas�ão. E, antes de tudo, tomar cuidado 
para fazer um processo de desesta�zação do tamanho do 
Porto de Santos, com muito cuidado”.

Se a desesta�zação não avançar, Prunzel acha determinante 
a busca de alterna�vas para con�nuar a profissionalização 
e os inves�mentos de mobilidade, que devem ser pensados 
para a região. “Uma ação de governo séria e estratégica é 
o que precisamos para con�nuar gerando a�vidade nos 
portos. O Brasil tem dado exemplo no meio dessa confusão 
de logís�ca que o mundo todo vive com o desequilíbrio 
gerado pela Covid”.

No pouco tempo livre liberado pelo trabalho, o execu�vo 
gosta de jogar tênis, de caminhar e é fã de a�vidades no 
mar. Bons filmes, música e livros fazem parte da sua ro�na. 
Agora, por exemplo, está lendo e recomenda a obra “A 
organização sem medo - Criando segurança psicológica no 
local de trabalho para aprendizado, inovação e crescimento, 
de Amy C. Edmondson. E não pensa em voltar para o Sul: 
“Eu me iden�fiquei muito com a Baixada San�sta, gosto 
muito de morar em Santos”.

Divulgação

Chegou o
Cineclube
Cor�na!

Gosto de gente corajosa que vai 
atrás dos sonhos. Paulo Vidiz, 
Marcelo Sar� e Rapha Barreto 
inauguraram um cinema de rua 
no Centro de São Paulo, com a 
proposta de valorizar e celebrar o 
cinema. O Cineclube Cor�na 
funciona em um estacionamento 
na Rua Araújo e também oferece 
restaurante, bar e espaço para 
shows e festa. O destaque é o 
espaço no subsolo, onde foi 
instalado um telão e 80 cadeiras 
dobráveis para quem curte filmes 
encontrar o seu lugar. Às quintas 
e sextas acontecem shows e 
festas. O cardápio do restaurante 
foi preparado pelas chefs Daniela 
França Pinto e Fernanda 
Camargo, da Casa Farnel. Além 
de pe�scos paulistanos, há pratos 
e sanduíches inspirados em 
outros países.

No térreo está o balcão de 25 
metros de comprimento 
construído em curvas para 
abrigar os drinques. A 
programação completa com 
preços e atrações detalhadas 
está disponível em 
h�ps://www.sympla.com.br/prod
utor/cineclubecor�na.

O novo longa de Laís Bodanzky 
‘A Viagem de Pedro’ terá uma 
sessão especial no domingo, 31, 
a par�r das 19h. Também haverá 
um debate ao final da sessão.

Serviço
Cineclube Cor�na
Local:  R. Araújo, 62, República, 
região central - São Paulo/SP
h�ps://www.instagram.com/cine
clubecor�na/

IVANI CARDOSO 
ivani@portalbenews.com.br

ESTILO

Divulgação
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Desarmonize-se

A natureza tem ritmo, a palavra tem ritmo, nosso corpo tem ritmo. As palavras vão 

ditando o ritmo de textos, crônicas, contos, poemas. Nossas emoções também se 

equilibram e se acomodam entre o balanço de alegrias e tristezas, sucessos e 

frustrações. Mas nem sempre tudo tem que estar tão certo como dois e dois são 

quatro. Pode ser cinco, para ajustar o movimento. Não dá para controlar tudo no 

compasso descompassado de encontros e desencontros. Às vezes, ficar na corda 

bamba é um bom aprendizado para marcar o ritmo e cair no presente. E vale 

pensar que a desarmonia também faz parte dessa longa caminhada que é a vida. 

Afinar os sen�mentos é necessário para seguir com sabedoria o ritmo do universo. 

Seguimos tentando...

SÁBADO E DOMINGO, 30 E 31 DE JULHO DE 2022

https://www.instagram.com/cineclubecortina/
https://www.instagram.com/cineclubecortina/
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Dance bem, dance mais, dance sem parar

VISUAIS

Um Por�nari para se descobrir

BE+

BE-

Tristes números: o total de óbitos 
no país por lesões autoprovocadas 
dobrou de cerca de 7.000 para 14 
mil nos úl�mos 20 anos, segundo 
o Datasus, sem considerar a 
subno�ficação. Para se ter uma 
ideia, significa um óbito por hora, 
superando as mortes em acidentes 
de moto ou por HIV.

Matéria de Barbara Bigarelli, no 
Valor, traz  novo estudo revelando 
que reuniões on-line têm 
desvantagens  também: elas 
dificultam a cria�vidade das equipes 
para gerar ideias. Realizado por 
Jonathan Levav, da Stanford 
Graduate School of Business, e 
Melanie Brucks, da Columbia 
Business School, o estudo aponta 
que as equipes que se reuniram 
presencialmente aprsentaram 
melhores resultados.

Da BBC, dados preocupantes: o 
Estúdio de Visualização Cien�fica 
da Nasa, a agência espacial 
americana, divulgou uma animação 
que mostra a evolução das 
temperaturas globais desde 1880, 
ressaltando que os anos mais 
quentes dos úl�mos 140 anos se 
concentram após o ano 2000. 

Durante dois dias todos os 
caminhos para amplos debates 
sobre portos, transportes e 
logís�cas levam ao Santos Export, 
no Hotel Sofitel Jequi�mar, no 
Guarujá. Além dos painéis tem 
ainda o jantar oficial do evento 
no Cafe de La Musique dia 3, 
oferecido pela Sammarco 
Advogados e vinhos da Od�ell 
Terminals | Granel Química. O 
evento presencial é só para 
conselheiros, patrocinadores e 
convidados, mas é possível 
acompanhar todos os painéis 
online pelo BE News.

Bons exemplos merecem aplausos. 
A DPW Santos reaproveita mais 
de 186 toneladas de resíduos no 
terminal portuário mul�propósito 
instalado na margem esquerda 
do Porto de Santos, transformando 
insumos não recicláveis em 
energia sustentável para indústria, 
via programa “Aterro Zero”.

E Rita Lee será homenageada no 
Grammy La�no 2022, em 17 de 
novembro, com o prêmio 
"Life�me Achievment", ou de 
contribuição em vida. Viva 
nossa roqueira brasileira.

Mandar mensagens, ligar ou até 
enviar um e-mail para os mais 
próximos pode significar muito. 
Estudo do Journal of Personality 
and Social Psychologye, divulgado 
por O Globo, mostra que os 
amigos valorizam mais os 
contatos pessoais do que 
imaginamos. Portanto, encontre 
tempo e procure quem tem 
importância em sua vida. 

Quando tudo acaba?
- Quando o cérebro para de funcionar, diz o médico
- Quando o coração para de bater, diz o teólogo
- Quando o pé para de dançar, dizem as musas
                     (Do livro Música, Inspiração e Cria�vidade)

Alle Vidal

O que é a dança para você? 
Dança é movimento, é arte, é comunicação e saúde, 
pois traz vários bene�cios �sicos e mentais. Quem 
dança, é mais feliz.

Quais os principais bene�cios da dança? 
A arte da dança é libertadora, ela tem o poder da 
transformação, da comunicação, auxilia tanto os 
adultos quanto as crianças na sua formação, no 
desenvolvimento das suas habilidades, combate aos 
preconceitos, possibilita a interação com o mundo. 
Enfim, é importante no nosso crescimento pessoal e 
social. A dança me possibilita expressar emoções e 
divulgar a cultura do meu país. 

Todos podem aprender a dançar? 
Dançar é muito fácil, ainda mais para nós, brasileiros, 
que temos a musicalidade nos movimentos; nosso 
gingado é especial e termos facilidade de assimilação. 
É muito simples acrescentar a a�vidade da dança na 
ro�na de exercícios, dançar não tem segredo. Brinco 
que se você� faz os movimentos de levantar, sentar, 
andar, escovar os dentes, dar “até logo”, cruzar e 
descruzar as pernas, você� tem ritmo e vai dançar... 
O necessário é mo�vação. 

E quem tem mais dificuldades?
Temos vários exercícios para alunos com mais 
dificuldade, e observamos que a par�r do momento 
que ele adquire confiança e prazer com os seus 
movimentos o aprendizado é automá�co. Minha 
formação em Pedagogia me auxiliou a criar uma 
metodologia especial para o ensino da Dança de 
Salão, abrangendo também aulas para pessoas com 
deficiências. Fui pioneiro no ensino da dança de salão 
para pessoas com deficiência �sica - cadeirantes e 
Síndrome de Down. Em 2000 atuei como técnico de 
dança do grupo da ANDEF de Niterói para as 
Paraolimpíadas em Sidney – Austrália. Minhas aulas 
são bastante simples, uso movimentos do dia a dia.

A graça e a leveza estão na cabeça ou nos pês? 
Sem duvida, a graça e a leveza estão principalmente 
na cabeça. É necessário a entrega e autoes�ma na 
realização dos movimentos. Quando dançamos, é 
liberado no nosso organismo um hormônio chamado 
Endorfina que é o hormônio da felicidade. 

Dançar sozinho em casa, sem qualquer técnica, vale?
Caminhar, correr, fazer aulas de natação... Seja qual for 
sua a�vidade �sica, preste atenção para não acumular 
muitos exercícios (ou o mesmo em grande intensidade). 
Sobrecarregar o corpo não trará� nenhum resultado 
posi�vo, e pode levar a lesões e estresses 
desnecessários. Por isso, tudo depende de qual 
exercício de dança você� fará sozinho ou 
acompanhado. O ideal é ter uma boa escola e um 
profissional preparado para lhe orientar. 

Quais os seus filmes preferidos que envolvem dança? 
Alguns são West Side Story, Cats, Footloose, Cisne 
Negro, Dirty Dancing, Billy Elliot e Os Embalos de 
Sábado à Noite.

Qual o conselho para quem sempre teve vontade de 
dançar e nunca teve coragem para começar?
Dançar é muito além do movimento, transcende 
passos e coreografias, é qualidade de vida, 
desenvolve o raciocínio, eleva a autoes�ma, 
sociabiliza, por ser uma a�vidade aeróbica ajuda no 
condicionamento cardíaco, muscular, esquelé�co, 
ou seja, traz inúmeros bene�cios à saúde �sica, 
mental e comportamental. A dança ainda é indicada 
como terapia ocupacional. Quem dança é mais 
performá�co, é mais desembaraçado e, com certeza, 
será um profissional de sucesso. Depois de tudo 
que falo acima, você� está esperando o quê pra 
começar a dançar?

h�p://www.carlinhosdejesus.com.br/carlinhos.php

Divulgação

Por�nari Raros é a mostra em cartaz no CCBB no Rio de Janeiro, exibindo cerca de 50 obras pouco vistas ou 
nunca antes expostas de Candido Por�nari (1903-1962). São trabalhos originais com temas como crianças, 
teatro, a fauna e a flora. temas como: os abstratos, a fauna, a flora, as crianças e o teatro. A visita inclui a 

instalação Carrousel 
Raisonnée, uma 
viagem pelo mundo 
de aproximadamente 
5.000 obras do 
ar�sta por meio de 
uma grande 
projeção. A curadoria 
é de Marcello 
Dantas, que também 
assina a exposição 
imersiva Por�nari 
para todos, no MIS 
Experiente, em São 
Paulo, que pode ser 
conferida até o dia 9 
de agosto.

ESTILO

11SÁBADO E DOMINGO, 30 E 31 DE JULHO DE 2022

Lembrei dessa frase do livro do escritor Jon-Roar Bjorkvold para inspirar 

a vontade de dançar. E para falar de dança, quem deu entrevista exclusiva 

para a Es�lo BE foi Carlinhos de Jesus, pioneiro na campanha pela valorização,

respeito e profissionalização do gênero no país. Há mais de 30 anos ele se 

dedica à dança de salão e aos domingos na tela da Globo ficou ainda mais 

famoso. Confira a entrevista:

Serviço
CCBB RJ
Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Telefone: (21) 3808-2020
E-mail: ccbbrio@bb.com.br 
Funcionamento normal: segunda, quarta e sábado, das 9h às 21h; domingo, das 9h às 20h
Fim da mostra: 12 de setembro
Entrada franca

http://www.carlinhosdejesus.com.br/carlinhos.php
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