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As hidrovias
e a concessão

patrocinada
O Governo Federal trabalha, atualmente, no desenvolvimento 

de um programa de incen�vo ao transporte hidroviário, o 

denominado BR dos Rios. E uma das medidas previstas promete 

ser uma solução para viabilizar financeiramente as concessões 

de hidrovias. Trata-se da adoção do modelo de concessão 

patrocinada. Nela, o Ministério da Infraestrutura passa a ajudar 

financeiramente -  subsidiar - os concessionários na gestão das 

hidrovias, que já serão pedagiadas. Haverá, portanto, duas 

fontes de receita, para garan�r o funcionamento desse 

transporte com custos compe��vos.

A estratégia foi anunciada pelo diretor do Departamento de 

Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e 

Transportes Aquaviários (DNHI/SNPTA), do Ministério da 

Infraestrutura, Dino Ba�sta, e é destaque em reportagem 

publicada nesta edição do BE News. O execu�vo ainda explicou 

que a formatação do modelo está bem “adiantada”, faltando 

agora iden�ficar as fontes de receita para os subsídios. Duas já 

estão previstas: recursos advindos da priva�zação da Eletrobras - 

a legislação autorizando a desesta�zação da empresa prevê que 

o capital ob�do na operação seja u�lizado no desenvolvimento 

dos rios Madeira e Tocan�ns - e o Fundo da Marinha Mercante, 

alimentado pelo Adicional do Frete para a Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM). 

O modelo de concessão patrocinada, ou gestão subsidiada, 

especialmente na administração de serviços de transporte, não é 

novidade. No transporte público, esta é uma estratégia u�lizada 

em larga escala, para viabilizar a a�vidade, essencial para a 

sociedade. Mas esta deve ser uma solução adotada com cuidado. 

O princípio da concessão é repassar um serviço para a inicia�va 

privada, re�rando um ônus do poder público e entregando a um 

ente que terá condições de implantar uma gestão mais eficiente e 

financeiramente viável, certamente o grande desafio a ser vencido.

O desenvolvimento do transporte hidroviário é importante para 

o crescimento da economia brasileira e, como tal, deve ser 

incen�vado pelo Governo, principalmente a par�r da concessão 

de hidrovias ao setor privado. Mas a adoção de subsídios deve 

ocorrer com cautela, sob o risco de contradizer o próprio 

princípio da concessão do serviço.

INTERNACIONAL

NACIONAL

REGIÃO SUDESTE
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Mato Grosso do Sul 1

A modernização da 

infraestrutura de transportes 

do Mato Grosso do Sul, a fim 

de atender à demanda de 

sua economia nos próximos 

13 anos, até 2035, vai exigir 

inves�mentos de R$ 49,42 

bilhões, segundo 

levantamento realizado pela 

Empresa de Planejamento e 

Logís�ca (EPL), do Ministério 

da Infraestrutura, com 

colaboração do governo 

estadual. Esse estudo foi 

apresentado na úl�ma 

semana, no auditório do 

Ins�tuto de Meio Ambiente 

de Mato Grosso do Sul (Imasul), 

em Campo Grande (MS).

Mato Grosso do Sul 2

O levantamento da EPL 

prevê a necessidade de 

5.800 km de obras em 

rodovias (R$ 18,1 bilhões), 

1.500 km em ferrovias 

(R$ 30,47 bilhões) e 1.100 

km em hidrovias (R$ 765 

milhões), além de melhorias 

e a ampliação em seis 

aeroportos (R$ 82 milhões). 

Com isso, haverá condições 

de gerar 127 mil empregos 

nesses 12 anos.  

Mato Grosso do Sul 3 

Entre os projetos previstos, 

estão as duplicações da BR-

163 (R$ 3 bilhões, integrando 

o Norte e o Sul do País) e da 

BR-262 (R$ 2 bilhões, para 

atender os empreendimentos 

de celulose da Arauco e da 

Suzano); a expansão da 

malha ferroviária em 70% 

(dos 890 km atuais para 

1.500 km), com a 

remodelagem da Malha 

Oeste (R$ 14,8 bilhões) e a 

construção da Ferrooeste 

(R$ 12,85 bilhões) e da 

ferrovia Pantanal (R$ 13,8 

bilhões, integrada ao 

Corredor Bioceânico). No 

total, são 123 projetos: seis 

aeroportuários, seis 

ferroviários, oito hidroviários 

e 103 rodoviários.

Mato Grosso do Sul 4

Na entrega do relatório, o 

secretário estadual de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento 

Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar, Jaime 

Verruck, destacou que a 

produção de milho, soja, 

carne e celulose no Mato 

Grosso do Sul tem 

aumentado anualmente e, 

assim, o tráfego de veículos 

tem acompanhado. “Os 

caminhões estão percorrendo 

longas distâncias. Quer dizer, 

quando a gente fala em 

gargalo, em logís�ca, o 

produto sai de alguma forma, 

mesmo com custo elevado”.

BR dos Rios quer viabilizar 
concessões patrocinadas, 

diz Dino Ba�sta

Mesmo com a definição das concessões patrocinadas, ainda não é possível
 estabelecer um cronograma para o BR dos Rios, segundo Dino Ba�sta

Segundo o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias, 
obje�vo agora é buscar maneiras de buscar recursos

Divulgação/Minfra

O diretor do Departamento de 

Navegação e Hidrovias da Se-

cretaria Nacional de Portos e 

Transportes  Aquav iár ios 

(DNHI/SNPTA), Dino Ba�sta, 

afirmou que o programa BR 

dos Rios do Ministério da 

Infraestrutura buscará viabi-

lizar concessões patrocinadas 

usando recursos previstos em 

leis e fundos de navegação.

 A modalidade "concessão 

patrocinada" ocorre quando os 

valores que são pagos pelos 

usuários do serviço não são 

suficientes para dar viabilidade 

ao projeto. Ou seja, é neces-

sário que o poder público com-

plete a remuneração do parcei-

ro privado por meio de sub-

sídios regulares ㅡ as contra-

prestações do governo.

 É na realidade uma forma 

de concessão comum, só que 

com requisitos próprios como 

a contraprestação do parceiro 

público ao privado, uma com-

binação de recursos públicos e 

tarifas cobradas dos cidadãos 

que u�lizarão o serviço.

 Segundo Dino, o modelo 

de concessões patrocinadas já 

desenvolvimento dos rios 

Madeira e Tocan�ns. Estamos 

avaliando, principalmente, a 

possibilidade dessa verba ser 

uma das viabilizadoras das 

concessões patrocinadas", 

disse.

 Já a segunda fonte de re-

ceita que dará sustentação ao 

programa virá do Adicional do 

Frete para a Renovação da Ma-

rinha Mercante (AFRMM), 

uma taxa paga por cada frete 

realizado no Brasil para bancar 

um fundo para manutenção e 

compra de navios no País.

 Atualmente o AFRMM 

des�na-se a atender aos 

encargos da intervenção da 

União no apoio ao desen-

volvimento da marinha mer-

cante e da indústria de cons-

trução e reparação naval brasi-

leiras, e cons�tui fonte básica 

do Fundo da Marinha Mer-

cante (FMM).

 Segundo Dino, recursos 

do AFRMM já estão previstos 

nos estudos de concessão da 

Hidrovia da Lagoa Mirim-

Lagoa de Patos, no Rio Grande 

do Sul, e também conhecida 

como hidrovia Brasil-Uruguai. 

Além dela, também já há ou-

tros interessados em realizar 

novos estudos de concessões 

patrocinadas de hidrovias no 

País.

 "Também estamos ava-

NACIONAL

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br

está bem avançado dentro do 

programa. O obje�vo agora é 

buscar maneiras de buscar re-

cursos para viabilizar as hidro-

vias brasileiras.

 adi-"Essa parte está bem 

antada no programa. Estamos 

trabalhando modelos que po-

ssam aproveitar esses recursos 

previstos em lei e que não irão 

onerar o usuário. Agora es-

tamos trabalhando de uma 

maneira mais adequada, tendo 

a inicia�va privada na gestão 

ou em parte delas. Isso trará 

uma perenidade maior e um 

fluxo mais regular de recursos 

para melhorar os nossos rios", 

disse.

 O diretor da SNTPA afir-

mou que duas fontes de 

receitas já estão previstas no 

programa. O primeiro virá da 

Lei de Priva�zação da Eletro-

bras. Ele lembrou que a norma, 

aprovada pelo Congresso e 

pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) em maio deste 

ano, prevê que parte dos ga-

nhos com a desesta�zação de-

verá ser usada para o fomento 

das hidrovias brasileiras.

 "Já há algum tempo esta-

mos trabalhando para arrumar 

recursos para este setor. Ob-

�vemos algumas vitórias, 

como a Lei da Eletrobras, que 

em seu ar�go 7º prevê alo-

cação de recursos para o 
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liando como u�lizar recursos 

coletados via AFRMM como 

parte da estrutura financeira 

para a parceria com o agente 

privado. Não só em casos 

específicos como o da Lagoa 

Mirim, mas existem outros tre-

chos hidroviários com empre-

sas interessadas em estudá-los. 

Tudo isso considerando esses 

dois recursos que falei", falou.

Cronograma

Ques�onado sobre um pos-

sível cronograma de envio de 

revisões infralegais e até mes-

mo de um projeto de lei para 

regulamentar o setor, Dino 

Ba�sta afirmou que o minis-

tério ainda não definiu datas. O 

mo�vo é a quan�dade de re-

visões e o pouco conhecimento 

sobre os reais impactos de 

ações para fomentá-lo.

 "Quanto a isso, realmente 

não temos um cronograma. Já 

fizemos um trabalho de con-

versar com o setor e de levan-

tamentos para saber tudo que 

temos sobre a navegação inte-

rior. Existem vários pontos que 

seriam importantes serem 

simplificados. Mas a própria 

estrutura da navegação interior 

é diferente e cheia de nuances. 

É um processo que levará 

tempo, uma vez que não temos 

uma navegação madura", co-

mentou.
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Transportadores querem mais rigor 
contra receptação de cargas

Setor afirma que combate deve ser mais efe�vo. Em 2021, o Brasil registrou, em média, 39 roubos por dia 

O Brasil registrou, em média, 

39 roubos de carga por dia em 

2021, um aumento de 1,7% em 

comparação às ocorrências do 

ano anterior. Além do risco à 

vida de motoristas, o prejuízo 

às transportadoras é calculado 

em R$ 1.270 milhões. Tornar a 

leg is lação de  combate  à 

receptação mais rígida é uma 

forma efe�va de combater o 

crime, afirmam en�dades do 

setor. 

 Segundo pesquisa divul-

gada pela Associação Nacional 

de Transporte de Cargas e 

Logís�ca (NTC&Logís�ca), em 

abril passado, 14.400 casos de 

roubo de cargas foram regis-

trados no ano passado no País, 

um aumento de 1,7% em com-

paração ao  ano anter ior 

(14.150). 

 Conforme o levantamento, 

o Sudeste registrou a maioria 

dos casos, com 82% das ocor-

rências, seguido do Sul (6,82%), 

do Nordeste (5 ,44%),  do 

Centro-Oeste (3,66%) e do 

Norte (1,42%), somando um 

prejuízo calculado em aproxi-

madamente R$ 1.270 bilhões.

 No Espírito Santo, segun-

do dados da Delegacia de Rou-

bo de Cargas do Estado, somen-

te neste ano, até o dia 22 de 

junho, 17 ocorrências foram re-

gistradas. Em 2021, houve 30 

roubos, cinco a mais do que os 

no�ficados no ano anterior (25). 

 O superintendente do Sin-

dicato das Empresas de Trans-

portes de Cargas e Logís�ca no 

Estado do Espírito Santo 

(Transcares), Mário Natali, afir-

mou que é preciso endu-recer a 

legislação de combate à recep-

tação de cargas. “O Governo 

Federal deveria aumentar a 

severidade das penas em rela-

ção ao crime de receptação de 

cargas roubadas. Isso é fun-

damental”, disse. 

 “Em nível administra�vo, é 

preciso ins�tuir uma lei para 

criar obstáculos, segregar a 

inscrição fiscal, empresas que, 

eventualmente, par�cipem dis-

so. Só existe o roubo de carga 

porque existe a receptação”, 

salientou. 

 Natali destacou que as 

empresas também têm que 

inves�r mais em tecnologia 

embarcada e gerenciamento de 

risco. E acrescentou que o 

da operação. Também dis-

ponibilizamos treinamentos 

sobre gerenciamento de risco 

e orientações com os proce-

dimentos operacionais que 

devem ser tomados junto aos 

embarcadores”, explicou.

Divulgação/Transcares

Segundo pesquisa da NTC & Logís�ca, 14.400 casos de roubo de cargas foram registrados no ano passado no País, um aumento de 1,7% em comparação ao ano anterior (14.150)

entre o ente público e o setor 

privado nos leva a uma posição 

mais posi�va e mais conso-

lidada de prevenção e com-

bate ao roubo de carga”.

 Para coibir as ocorrências 

no estado de São Paulo, o 

presidente do conselho supe-

rior e de administração do Sin-

dicato das Empresas de Trans-

portes de Carga de São Paulo e 

Região (Setcesp), Adriano De-

pentor, disse que “o combate 

ao roubo de cargas é uma ban-

deira permanente do SETCESP, 

que atua junto ao poder pú-

blico para que haja maior 

ostensividade nas fiscaliza-

ções, nas abordagens e no 

policiamento das áreas de 

maior risco. Além disso, refor-

çamos sempre que a Lei 

Complementar 121/2006, 

contra receptação, seja apli-

cada com tolerância zero, não 

dando margem para a revenda 

de mercadorias roubadas, e 

diminuindo a impunidade 

deste �po de roubo”. 

 Depentor afirmou ainda 

que o sindicato atua junto às 

empresas orientando sobre 

cuidados e alertando sobre 

áreas de risco. “Orientamos as 

empresas sobre quais são as 

áreas de risco e, sobretudo, 

quais cuidados devem ser to-

mados no dia a dia de trabalho 

em relação à carga transpor-

tada e a segurança do con-

dutor em todos os momentos 

poder público precisa olhar 

com mais atenção a questão 

do roubo de cargas, cuja 

incidência é crescente.

 “O roubo de cargas está 

aumentando com muita freq-

uência. Muitas vezes, a carga é 

roubada de dentro de um 

Centro de Distribuição, ou se-

ja, de dentro de uma garagem 

da empresa transportadora, 

antes de se completar o pro-

cesso logís�co, do embarcador 

até o des�natário final”, disse 

Natali. “Acredito que a união 

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br
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SÓ EXISTE O ROUBO 

DE CARGA PORQUE 

EXISTE A RECEPTAÇÃO”, 

AFIRMOU O 

SUPERINTENDENTE 

DA TRANSCARES, 

MÁRIO NATALI

REFORÇAMOS SEMPRE 

QUE A LEI 

COMPLEMENTAR 

121/2006, CONTRA 

RECEPTAÇÃO, SEJA 

APLICADA COM 

TOLERÂNCIA ZERO”, 

DISSE O PRESIDENTE 

DO CONSELHO 

SUPERIOR E DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DO SETCESP, 

ADRIANO DEPENTOR

EM 2021, O SUDESTE 

REGISTROU A 

MAIORIA DOS CASOS, 

COM 82% DAS 

OCORRÊNCIAS, 

SEGUIDO DO SUL 

(6,82%), DO 

NORDESTE (5,44%), 

DO CENTRO-OESTE 

(3,66%) E DO NORTE 

(1,42%), SOMANDO 

UM PREJUÍZO 

CALCULADO EM 

APROXIMADAMENTE 

R$ 1.270 BILHÕES

Divulgação/Transcares Divulgação



ANTT realiza audiência pública
sobre concessão da BR-381/MG

Expecta�va do governo é que o leilão da rodovia aconteça até o fim do ano

O aumento das cotações de commodi�es como petróleo em bruto, soja em grão, milho, 
café e óleos combus�veis pode refle�r no recorde de receita de exportação neste ano

 Claudio Neves/Portos do Paraná

116/MG, em Governador Vala-

dares. É considerado central de 

um sistema rodoviário de int-

erligação entre os polos de 

consumo dos municípios de 

Governador Valadares e Belo 

Horizonte. Pelo trecho circulam 

produtos agrícolas, pecuários, 

de mineração e industriais.

 Após a realização da con-

sulta, a proposta será enca-

minhada ao Tribunal de Contas 

da União (TCU). A expecta�va 

do Ministério da Infraestrutura 

é de realizar o leilão em no-

vembro deste ano. De acordo 

com informações do Minfra, o 

edital a ser publicado visa a 

concessão da BR-381 por 30 

anos e prevê inves�mentos de 

R$ 6 bilhões. A expecta�va do 

governo é que o leilão da ro-

dovia aconteça até o fim do ano.

Reunião de diretorias

Hoje a ANTT inicia a sua reunião 

delibera�va virtual de diretoria. 

O destaque fica por conta da 

análise do cronograma �sico de 

implantação dos inves�mentos 

com prazo determinado, pre-

vistos no Caderno de Obriga-

ções do contrato de subcon-

cessão da EF-334, Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (Fiol), 

trecho compreendido entre 

Ilhéus e Cae�té, ambos muni-

cípios da Bahia.

 Para hoje também está 

prevista a reunião virtual da 

diretoria da Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac). Os 

diretores irão debater a pro-

posta de aditamento aos con-

tratos de concessão dos aero-

portos de Porto Alegre (RS), 

Florianópolis (SC), Salvador 

(BA) e Fortaleza (CE), para 

alterações do prazo de conclu-

são da Revisão dos Parâmetros 

da Concessão e das cláusulas 

dos seguros.

A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT) realiza 

nesta quarta-feira a Audiência 

Pública 7/2022, que tem como 

obje�vo colher sugestões e 

contribuições às minutas de 

edital e contrato ao Programa de 

Exploração da Rodovia (PER) e 

aos Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA), para concessão da 

rodovia BR-381/MG.

 O trecho com extensão de 

304 km fica em Minas Gerais. 

Tem início em Belo Horizonte, 

no entroncamento com a BR-

262 (para Sabará), e vai até o 

entroncamento com a BR-

Congresso

O Congresso Nacional volta aos 

trabalhos após o período de 

recesso legisla�vo. Para hoje já 

está marcada uma sessão de 

plenário da Câmara dos De-

putados. Na pauta, a análise da 

Medida Provisória (MP) 1.112/ 

2022, que ins�tui o Pro-grama 

de Aumento da Produ�vidade 

da Frota Rodoviária (Renovar) 

no País.

 Também está para ser 

apreciado um requerimento de 

urgência do Projeto de Lei (PL) 

2.942/2019, que altera a Lei da 

Polí�ca Nacional do Meio Am-

biente para estabelecer que 

informações ob�das em estu-

dos de impacto ambiental ante-

riores poderão ser aproveitadas 

no licenciamento de outros 

empreendimentos localizados 

na mesma região.

 Na quarta-feira, a Comis-

são de Viação e Transportes 

realiza uma audiência pública 

para tratar da reciclagem de 

veículos no Brasil.

 Já o Senado Federal agen-

dou uma reunião de líderes para 

definir a pauta de votações das 

duas próximas semanas.

TCU

O Tribunal de Contas da União 

(TCU) realiza nesta quarta-feira 

a sua sessão de plenário. O úni-

co destaque fica para o ministro 

Antônio Anastasia que relata 

uma representação sobre pos-

síveis irregularidades em con-

trato para executar serviços 

especializados de manutenção 

preven�va e corre�va nos equi-

pamentos eletroeletrônicos dos 

Sistemas de Segurança de 

Acesso e Alarme Patrimonial e 

de Emergência dos Portos Or-

ganizados de Salvador, Aratu-

Candeias e Ilhéus, todos eles na 

Bahia.
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Equipe Porto Tech 
vence o 2º Porto Hack Santos

Time apresentou solução para a falta de precisão no
momento de atracação de navios no Porto de Santos

O Porto Tech é o �me vencedor 

da 2ª edição do Porto Hack 

Santos. O hackathon portuário 

foi realizado no úl�mo fim de 

semana, no Terminal Marí�mo 

de Passageiros Concais, no 

Porto de Santos (SP). Em 

paralelo à maratona tecno-

lógica, ocorreu a Expo “Um 

porto para o futuro”, que dis-

cu�u invocação, transforma-

ção digital e igualdade de gên-

ero em painéis formados em 

sua maioria por mulheres.

 Par�ciparam da compe-

�ção as equipes M & N, Ressig-

nificando do Porto à Porta, 

Mul� Time, Easy Comex, The 

Bing, Catossi Hub, SPA Intern 

Ship, Porto Tech, Ocean 4cast e 

Connect Port.

 A equipe campeã, Porto 

Tech, apresentou uma solução 

para a falta de precisão no 

momento de atracação de 

navios. Pelo trabalho, receberá 

R$ 25 mil e apoio técnico e 

comercial para inserir a solução 

vencedora da maratona no 

mercado. O prêmio será entre-

gue durante a cerimônia de 

abertura do Santos Export - Fó-

rum Regional de Logís�ca e In-

fraestrutura Portuária, na quar-

ta-feira, 3 de agosto, às 18 horas, 

no Sofitel Guarujá Jequi�mar.

 O professor Hélio Hallite 

foi homenageado com o prê-
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mio de melhor mentor do Porto 

Hack Santos 2022.

 Com o tema "Conec�vi-

dade Exponencial", o hacka-

thon, promovido pela Asso-

ciação Brasileira de Terminais e 

Recintos Alfandegados (Abtra) 

e organizado pelo Ins�tuto 

AmiGU, reuniu 50 compe�-

dores divididos em dez �mes 

que encararam dois desafios 
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A equipe campeã Porto Tech ganhou um prêmio no valor de R$ 25 mil

para apresentar soluções tec-

nológicas: um ligado ao projeto 

de Port Community System e o 

segundo – disputado, men-

torado e julgado exclusivamen-

te por mulheres – para pros-

pectar novos modelos de ne-

gócio para recintos alfandegados. 

 Durante a abertura do en-

contro, no sábado, o diretor-

execu�vo da Abtra, Angelino 

Caputo, disse que a tecnologia 

é uma aliada ao desenvol-

vimento e à eficiência na pres-

tação do serviço logís�co pelos 

terminais.

 “Se o porto for organizado, 

eficiente e compe��vo, con-

segue a carga. Só que a efi-

ciência depende da integra-

ção entre os atores e uma das 

principais condições para que 

haja essa integração é o com-

par�lhamento de informações 

entre esses atores”, comentou 

ao falar sobre os sistemas de 

tecnologia da informação u�li-

zados na logís�ca da carga.
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PARTICIPARAM DA 

COMPETIÇÃO, AS 

EQUIPES M & N, 

RESSIGNIFICANDO 

DO PORTO À 

PORTA, MULTI TIME, 

EASY COMEX, THE 

BING, CATOSSI HUB, 

SPA INTERN SHIP, 

PORTO TECH, 

OCEAN 4CAST E 

CONNECT PORT

Inovação, transformação digit-

al e igualdade de gênero pau-

taram os debates nos painéis 

da Expo “Um porto para o fu-

turo”, formados em sua maioria 

por mulheres, no segundo dia 

do Porto Hack Santos.

 A diretora de marke�ng e 

alianças na inventCloud, Elaine 

Póvoas, em sua palestra no 

painel “Empregabil idade”, 

enfa�zou que o preparo para 

ser um bom profissional é 

con�nuo. “A empregabilidade 

é uma jornada con�nua. Quan-

do a gente começa uma carrei-

ra profissional, ela não para 

nunca mais. Você é respon-

sável por sua carreira”, disse 

ela. Elaine afirmou que o pro-

fissional deve estar sempre 

atualizado, fazendo cursos e 

preparado, inclusive, para 

interagir com colegas de traba-

lho e em uma entrevista de 

emprego.

 

Painel “Transformação Digital”

Em sua palestra, a CEO da Cisa 

Trading, Beatriz Rinn, falou 

sobre os sistemas que simpli-

ficam e desburocra�zam os 

par�cipação”, declarou. “A 

capacitação para a transforma-

ção digital é um dos principais 

‘drives’ para as  profissões do 

futuro”.

 “Com a transformação di-

gital, com as informações ao 

alcance, o importador, o pro-

dutor ou o cliente terá mais 

autonomia sobre o que está 

acontecendo com a merca-

doria dele”, disse a gerente de 

TI da Abtra, Juliana Rodrigues.

 A CEO da Petz, Claudia 

processos no comércio exte-

rior, que envolvem anuências 

prévias, logís�ca portuária e 

inspeção no porto.

 O diretor-execu�vo da 

Abtra, Angelino Caputo, voltou 

a destacar os temas principais 

do Porto Hack Santos que são 

“inovação, inclusão digital e 

igualdade de gênero. “Os 

painéis estão tendo a par�ci-

pação preferencialmente das 

mulheres porque a gente quer 

reforçar e enriquecer essa 

Os painéis de debates, como 
o Transformação Digital, 
�veram majoritariamente
mulheres como par�cipantes

Inovação, inclusão sociodigital e diversidade 
são destaques na Expo “Um porto para o futuro”  

Companhia fica em São Gonçalo do Amarante e tem capacidade 
instalada de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano 

Marquesani, citou o caso do 

Canadá que aboliu algumas 

ocupações de profissionais 

que são intermediários e que a 

questão precisa ser analisada 

com cuidado. “No Canadá, por 

exemplo, não tem mais fren�s-

ta de posto de gasolina e nem 

operador de caixa”, que são 

intermediários entre o serviço 

e o cliente. “A intermediação 

precisa ser tratada com bastan-

te cuidado”, enfa�zou ela sobre 

a questão no processo de 

transformação digital.

 “O que me fascina hoje é 

quando apresento um protó-

�po para o cliente de algo que 

mudou a vida dele e ele per-

gunta: ‘essa informação eu 

consigo ver aí?’, e eu vejo que 

eu tenho uma parte nisso”, de-

clarou a gerente de produto da 

Logcomex, Erika Faria.

Painel “Inclusão sociodigital”

Em sua apresentação no painel 

“Inclusão Sociodigital”, a de-

senvolvedora de Javascript 

Jessica Felix falou sobre como 

se dá o processo de inclusão e 

sua importância. “Quando a 

gente fala em incluir uma pes-

soa no mundo digital não é só 

trazer um computador para ela, 

tem todo um contexto que ela 

precisa estar inserida. Ela pre-

cisa realmente fazer parte da 

comunidade, ser apresentada a 

outras pessoas, ocupar os lu-

gares”, afirmou.

Divulgação/Abtra
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Os navios de cruzeiro no porto 

de Amsterdã, na Holanda, 

serão conectados à energia em 

terra a par�r de 2025, ajudan-

do a reduzir as emissões e 

melhorar a qualidade do ar, 

segundo o site Port Strategy.

 A par�r de 2030, será uma 

exigência legal que os cruzei-

ros marí�mos usem energia em 

terra, mas o porto quer ser líder 

na transição energé�ca, por 

isso acelerou sua instalação no 

Terminal de Passageiros de 

Amsterdã para cruzeiros m-

inves�gando uma explosão a 

bordo de um navio de cruzeiro 

fluvial no porto de Amsterdã e 

a causa aparente foi um prová-

vel mau funcionamento do 

sistema de energia da bateria 

arí�mos e fluviais.

 Segundo dirigentes do 

porto, a par�r de 2025 terão 

prioridade para atracar as 

embarcações preparadas para 

receber a energia de terra.

 O porto de Amsterdã ini-

ciou a fase de projeto em con-

junto com o operador de rede 

Liander, com prioridade para 

colocar o cabo de alimentação 

para uso no início de 2025.

 A instalação de energia 

em terra faz parte da Clean 

Shipping Vision – o caminho 

do porto para uma maior sus-

tentabilidade. 

Explosão de bateria

Autoridades holandesas estão 

A par�r de 2030, será uma exigência 
legal  que os cruzeiros marí�mos 
usem energia em terra, mas o porto 
de Amsterdã acelerou sua instalação 
no Terminal de Passageiros

Porto de Amsterdã fornecerá energia limpa 
a navios de cruzeiro em 2025

Ideia é antecipar-se às metas globais para emissão zero
Pixabay

Primeiro navio com grãos 
deve par�r hoje da Ucrânia

Mas ataques russos a Mykolaiv mataram o maior exportador de cereais 
e o presidente ucraniano prevê queda de 50% na produção devido à guerra

O governo turco anunciou 

ontem que o primeiro navio 

carregado de cereais ucra-

nianos deverá sair nesta se-

gunda-feira do porto, dentro 

do acordo de um corredor para 

a exportação dos grãos da 

Ucrânia.

 "Os navios estão carre-

gados. Está tudo pronto. Há 

algumas complicações meno-

res. O primeiro navio pode sair 

nesta segunda-feira de manhã", 

disse o porta-voz da presi-

dência turca, Ibrahim Kalin.

 Kiev e Moscou assinaram 

em Istambul, na Turquia, no 

úl�mo dia 22 de julho, um 

acordo que prevê a exportação 

de cerca de 22 milhões de 

toneladas de cereais de três 

portos ucranianos, Odessa, 

Pivdennyi e Chornomorsk, com 

a intervenção da Turquia e da 

ONU.

 Segundo informações cir-

culadas na Europa, os rebo-

cadores ucranianos levarão 

comboios marí�mos ao longo 

de uma rota sem perigo, livres 

de minas flutuantes, e os navios 

da marinha turca farão a escol-

ta até Bósforo, um estreito que 

marca o limite da Europa e da 

Ásia na Turquia.

Reprodução/Youtube

O porto de Odessa é um dos três da Ucrânia de onde cerca de 22 milhões de toneladas 
de cereais serão exportadas, conforme o acordo assinado no úl�mo dia 22 de julho

 Desde a assinatura do 

acordo funciona em Istambul 

um centro de coordenação e 

supervisão desta rota marí-

�ma, com 20 representantes, 

tanto civis como militares, 

enviados pela Rússia, Ucrânia, 

Turquia e Nações Unidas.

Mykolaiv atacada

Fortes ataques russos a�n-

giram a cidade portuária de 

Mykolaiv, no sul da Ucrânia, 

durante a noite e na madru-

gada de ontem, matando o 

proprietário de uma das maio-

res empresas produtoras e 

exportadoras de grãos do país.

Da Redação
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do navio, segundo relatou o 

site Mari�me Execu�ve.

 O recém-lançado Viking 

Gymir, introduzido pela Viking 

para cruzeiros fluviais no Reno 

em 2022, possui um novo sis-

tema de propulsão híbrido no 

lugar da propulsão exclusi-

vamente a diesel.

 O navio de cruzeiro fluvial 

estava se preparando para par-

�r de Amsterdã quando ocor-

reu a explosão. Havia aproxi-

madamente 200 passageiros a 

bordo. Eles foram rapidamente 

evacuados para o cais sem 

relatos de feridos.

 A Viking informa que o 

navio está operacional, mas 

não disse quando retomará a 

navegação.

 Segundo a agência de 

no�cias Efe, Oleksei Vada-

tursky, de 74 anos e dono da 

maior empresa de comércio de 

cereais do país, a Nibulon, e a 

sua esposa, Raisa Mykhailivna, 

são as duas ví�mas mortais de 

um "bombardeio massivo" que 

a�ngiu a cidade de Mykolaiv.

 Segundo uma es�ma�va 

feita em 2020, publicada pela 

revista Forbes, Oleksei Vada-

tursky possuía uma fortuna 

avaliada em US$ 450 milhões 

(cerca de R$ 2,3 bilhões), sendo 

um dos homens mais ricos do 

país.

 Em 2021, a sua empresa 

exportou 5,64 milhões de 

toneladas de produtos agrí-

colas, principalmente milho, 

trigo e cevada, para um total de 

38 países.

 O prefeito de Mykolaiv, 

Oleksandr Senkevych, escre-

veu no Telegram que este foi o 

bombardeio mais violento à 

cidade desde o início da guerra, 

em fevereiro, segundo no�cia a 

agência AFP.

 O presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelensky, disse que 

a produção de cereais poderá 

sofrer uma redução de 50% no 

país em consequência da 

guerra.

INTERNACIONAL

REBOCADORES 

UCRANIANOS 

LEVARÃO 

COMBOIOS 

MARÍTIMOS AO 

LONGO DE UMA 

ROTA SEM PERIGO, 

LIVRES DE MINAS 

FLUTUANTES, E 

OS NAVIOS DA 

MARINHA TURCA 

FARÃO A ESCOLTA 

ATÉ BÓSFORO
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