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O caminho
certo

Completou um ano a operação da Rumo Logís�ca (Grupo Cosan) 

com composições ferroviárias com 120 vagões, u�lizadas no 

trecho entre Rondonópolis, no Mato Grosso, e o Porto de Santos, 

no litoral de São Paulo, para o escoamento da safra agrícola do 

Centro-Oeste. Com esse arranjo, o serviço de transporte 

apresentou um aumento de 50% na capacidade de carga, em 

relação à formatação anterior, com 80 vagões.

Segundo dados da Rumo, nessa nova configuração, cada 

composição transporta 11.500 toneladas por quilômetro ú�l 

(TKU). E em março passado, foi registrado um volume mensal 

recorde, com mais de 5,5 bilhões de TKU movimentadas - 3,9 

milhões de toneladas úteis. No úl�mo ano, foram 64 bilhões de 

TKU, com 1.585 viagens com os 120 vagões - se elas fossem 

realizadas com 80 vagões, seriam necessárias mais 792 viagens.

De acordo com a operadora, a expecta�va é ampliar ainda mais 

o serviço neste e nos próximos anos.

O projeto acaba por fazer jus�ça ao desenvolvimento da 

economia brasileira, que volta a ter no modal ferroviário um de 

seus eixos principais. Especialmente em um país que tem as 

exportações de commodi�es como um dos carros-chefe em seu 

comércio exterior, o uso dos trens na logís�ca dessas cargas não 

só faz todo o sen�do como é o mais recomendado, uma vez que 

garante um serviço com um custo rela�vamente mais baixo e com 

menor impacto ambiental, considerando o volume movimentado.

As principais economias mundiais têm a ferrovia - e uma ferrovia 

bem estruturada - como ferramenta fundamental para seu 

crescimento. E no Brasil não podia ser diferente. Ter opções 

como a adotada pela Rumo, com composições maiores e, assim, 

ampliando a capacidade de transporte de sua ferrovia, é mais do 

que obrigatório. E mostra o amadurecimento do setor logís�co 

nacional, que passa não só a explorar seus trilhos, como a buscar 

formas de o�mizar sua u�lização. 

O futuro do Brasil está nos trilhos e inicia�vas como a da 

u�lização de composições de 120 vagões são um sinal claro de 

que o setor de transportes está no caminho certo para garan�r 

o crescimento do País.

INTERNACIONAL

NACIONAL

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO NORTE
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Contrato renovado 1

A operadora logís�ca VLI 

comunicou ontem a 

renovação de seu contrato 

com a BP Bunge Bioenergia, 

para escoar a produção de 

açúcar das usinas da 

empresa até o Porto de 

Santos (SP). Concessionária 

ferroviária e gestora de 

terminais rodoferroviários e 

portuários, a VLI já responde 

por 27% das exportações da 

commodity, embarcadas a 

par�r de seu Terminal 

Integrador Portuário Luiz 

Antonio Mesquita (Tiplam), 

na área do complexo san�sta.

Contrato renovado 2

Com duração de cinco anos, 

o contrato prevê o transporte 

do açúcar VHP (Very High 

Polariza�on) fabricado nas 

usinas de São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás. Será uma 

operação mul�modal, com 

o produto sendo carregado 

dessas unidades até os 

terminais da VLI pela Trato, 

a startup criada pela 

companhia e responsável 

por sua operação rodoviária. 

Na sequência, a carga é 

levada pela Ferrovia Centro 

Atlân�ca (da VLI) até o 

Tiplam, em Santos, onde 

será carregada com des�no 

à Ásia e ao Oriente Médio. 

Contrato renovado 3

Para o gerente comercial de 

açúcar da VLI, Jandher 

Carvalho, “a operação é um 

exemplo da mul�modalidade 

da VLI (...). Nesse formato 

conseguimos fazer os 

carregamentos em menos 

tempo, gerando produ�vidade 

em todo o processo”. E o 

gerente de Planejamento e 

Logís�ca da BP Bunge 

Bioenergia, André Villela de 

Andrade, complementa: “o 

açúcar brasileiro tem uma 

par�cipação de destaque 

no mercado mundial. A 

renovação dessa parceria 

com a VLI permite obtermos 

ganhos de escala e sinergias 

importantes nas operações 

de exportação do açúcar, 

conectando as usinas ao 

porto em uma gestão 

integrada, fluida e, 

principalmente, segura”.

Paranaguá

Um total de 21 quilos de 

cocaína foi apreendido pela 

Alfândega do Porto de 

Paranaguá na tarde de ontem, 

em uma operação realizada 

no terminal de contêineres 

do complexo paranaense. Os 

tabletes da droga estavam 

escondidos no compar�mento 

do motor de um contêiner 

refrigerado vindo do Japão.

Vetos e Mps marcarão 
votações no início do 

semestre do Congresso

O plenário da Casa já deu início aos trabalhos ontem, mas devido à ordem de votações, as MPs citadas não foram votadas.

Programa Renovar, Lei das Ferrovias e voo simples são alguns destaques

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O início do semestre legisla�vo 

do Congresso será marcado 

por votações de medidas pro-

visórias (MPs) e vetos presi-

denciais que estão trancando a 

pauta de votações. Até a úl�ma 

quarta-feira havia 22 MPs na 

l ista.  Todas passarão por 

votação na Câmara dos Depu-

tados e, se aprovadas, seguirão 

para análise do Senado.

 Para o setor de infraestru-

tura duas estão em destaque. A 

primeira é a MP 1.112/2022, 

que cria um programa para 

re�rar de circulação veículos 

no fim da vida ú�l e renovar a 

frota do País. Os veículos subs-

�tuídos serão des�nados à re-

ciclagem. A proposta tem que 

ser aprovada até o dia 11 de 

agosto.

 Outra medida em pauta é 

a MP 1.117/2022 (conhecida 

como MP dos Caminhoneiros), 

que altera a regra para a atua-

lização da tabela de preço do 

piso mínimo de frete rodo-

viário de carga. A proposta red-

uz o percentual de variação no 

preço do diesel de 10% para 

dedores de combus�veis.

 O texto muda a Lei Com-

plementar 192/22, que zerou 

as alíquotas de PIS/Pasep e 

Cofins nos combus�veis. A 

norma prevê ainda a incidência 

por uma única vez do ICMS nos 

combus�veis. Os valores têm 

como base uma alíquota fixa 

de acordo com volume comer-

cializado. O ato caduca tam-

bém no fim de setembro.

 Para acelerar as votações, 

o presidente da Câmara, depu-

tado Arthur Lira (PP-AL), já 

ins�tuiu um esforço concent-

rado de votações. Ontem o 

plenário da Casa já deu início 

aos trabalhos, mas, devido à 

ordem de votações, as MPs 

citadas não foram votadas.

 Já o Senado deve definir a 

sua pauta de votações do 

semestre hoje. Uma reunião de 

líderes já está marcada para 

definir as votações ao longo do 

mês. Entre as propostas que 

podem entrar na pauta está o 

Projeto de Lei (PL) 1.522/ 

2022, que altera o Código Bra-

sileiro de Aeronáu�ca e a Lei 

que criou a Agência Nacional 

de Aviação Civil e também 

altera regras de reembolso e 

remarcação para beneficiar os 

usuários de transporte aéreo.

Vetos

O Congresso também deverá 
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5% e determina que, sempre 

que houver uma variação no 

preço do diesel superior a 5%, a 

tabela deve ser atualizada. A 

medida perderá a validade no 

fim de setembro.

 Também está em pauta a 

MP 1.118/2022, que restrin-

ge, até 31 de dezembro de 

2022, o uso de créditos tribu-

tários decorrentes de contri-

buições sociais (PIS/Pasep e 

Cofins) a produtores e reven-

se reunir para que parlamen-

tares analisem os restantes dos 

vetos que ainda não foram 

apreciados e que estão tran-

cando a pauta de votações. 

Entre os destaques está a Lei 

das Ferrovias, que prevê novos 

instrumentos para outorga de 

ferrovias em domínio privado.

 A principal inovação do 

texto aprovado no Congresso é 

a possibilidade de que empre-

sas construam novos traçados 

de ferrovia e assumam o risco 

da operação, bastando auto-

rização do governo, sem a ne-

cessidade de concessão (quan-

do o inves�mento é público).

 Outro item que está tran-

cando a pauta são os vetos à 

MP 1.089/2022, conhecida 

como MP do Voo Simples, que 

revisou uma série de Regula-

mentos Brasileiros da Aviação 

Civil e de toda a tabela e valores 

da Taxa de Fiscalização da Avia-

ção Civil, reduzindo de 342 

para 25 fatos geradores.

 Durante a tramitação da 

medida, os parlamentares 

inseriram no texto um disposi-

�vo que estabelece o despacho 

gratuito de bagagem de até 23 

quilos em voos nacionais e até 

30 quilos em voos interna-

cionais. Desde 2017, as empre-

sas aéreas cobravam sepa-

radamente para despachar 

malas.

TERÇA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2022

 A MP DOS 

CAMINHONEIROS, 

QUE ESTÁ EM 

PAUTA, REDUZ O 

PERCENTUAL DE 

VARIAÇÃO NO 

PREÇO DO DIESEL 

DE 10% PARA 5% 

E DETERMINA QUE, 

SEMPRE QUE 

HOUVER UMA 

VARIAÇÃO NO 

PREÇO DO DIESEL 

SUPERIOR A 5%, 

A TABELA DEVE 

SER ATUALIZADA
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STF mantém suspensão da cobrança
do SSE/THC2 nos portos

Ministro Luiz Fux negou liminar de terminais de contêineres para retomar o recolhimento da tarifa

O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ministro 

Luiz Fux, negou monocra-

�camente um pedido de 

liminar para retomar a co-

brança do Serviço de Segre-

gação e Entrega (SSE), taxa 

também conhecida como 

THC2 (Terminal Handling 

Charge 2). Esse recolhimento 

era feito pelos terminais por-

tuários dos recintos alfan-

degados.

 Segundo reportagem pu-

blicada ontem pelo portal 

Metrópoles, a decisão de man-

ter a suspensão dessa espécie 

de pedágio para a movimen-

tação de contêineres em áreas 

portuárias foi tomada pelo mi-

nistro durante o recesso judi-

cial. Dessa forma, con�nua 

tudo como está até que o rela-

tor do processo, ministro Dias 

Toffoli, aprecie o caso.

“desincen�var a entrada no 

mercado de armazenagem 

alfandegada, com encare-

cimento do custo logís�co 

total e possibilidade de outras 

cobranças an�concorrenciais 

(ex: taxa de escaneamento), 

inclusive no sen�do expor-

tador”.

 A entrada do Ministério da 

Economia trouxe um clima de 

insegurança e pressão à agên-

cia, que decidiu por responder 

somente ao final da Audiência 

Pública 3/2022 que tratava de 

alterações da RN 34/2019.

 A estratégia funcionou até 

junho, quando a Antaq decidiu 

abrir audiência pública para 

tratar de uma minuta de meto-

dologia específica sobre abu-

sividade na cobrança do SSE.

 No mesmo mês o TCU 

emi�u acórdão considerando 

ilegal a cobrança. A corte de 

contas determinou ainda que, 

em até 30 dias, a Antaq anulas-

se todos os disposi�vos da re-

solução 72/ANTAQ – an�ga 

RN 34/2019 – que regulamen-

tam o SSE/THC2 e permitem a 

cobrança.

Divulgação

O pedido de liminar foi feito pela Associação Brasileira Terminais de Contêineres, que ques�ona a determinação do TCU, que entende ser ilegal a cobrança do SSE/THC 2

mentos comuns acerca do Ser-

viço de Segregação e Entrega 

de contêineres em instalações 

portuárias.

 Conforme o memorando 

de entendimentos, a cobrança 

do SSE não é um ato ilícito, 

porém, pode ser considerada 

abusiva quando verificados, 

por exemplo: abusividade dos 

valores; o caráter discrimi-

natório e não isonômico; a 

falta de racionalidade econô-

mica para a cobrança; a - em 

duplicidade por rubricas já a-

brangidas pela box rate, pelo 

SSE e/ou remuneradas pela 

THC; a cobrança por serviço 

sem a efe�va contraprestação, 

entre outras.

 O acordo trouxe calmaria 

até fevereiro deste ano, 

quando a Secretaria Especial 

de Produ�vidade e Compe�-

�vidade do Ministério da Eco-

nomia divulgou um parecer 

recomendando alterações na 

RN (Resolução Norma�va) 

34/2019 da Antaq.

 As mudanças tratam espe-

cificamente da cobrança do 

SSE, afirmando que pode 

mado um impacto de R$ 284,5 

milhões e a projeção, até 2025, 

é de que a quan�a deve su-

perar R$ 1 bilhão.

Discussão arrastada

A discussão sobre o SSE/ 

THC2 já se arrasta há mais de 

duas décadas. Durante anos a 

Antaq tentou tratar do tema. 

Foram inúmeras deliberações 

e Análises de Impactos Regula-

tórios (AIR) deliberados pela 

agência. A mais recente tenta-

va estabelecer a criação de um 

preço-teto para a cobrança. 

Contudo, a proposta foi recha-

çada pelo ex-diretor da Antaq, 

Adalberto Tokarski.

 Além disso, o Conselho 

Administra�vo de Defesa Eco-

nômica (Cade) também já 

tratou do tema. Até o ano pas-

sado o órgão �nha uma 

posição majoritária no sen�do 

de que a cobrança do THC2 

era ilegal.

 Para tentar chegar a um 

consenso, Cade e Antaq assi-

naram, em junho de 2021, um 

memorando de entendi-

mentos para definir posiciona-

TERÇA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2022

O BE News apurou que, pelo 

menos até a tarde de ontem, 

Dias Toffoli ainda não havia 

enviado nenhum requerimento 

à Antaq (Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários) pe-

dindo informações de compor-

tamento de mercado ou dos 

modelos propostos pela agên-

cia para regular o tema.

 O silêncio do STF é visto 

com certa estranheza e apre-

ensão por parte dos servidores 

da agência. Isso porque há um 

entendimento de que a sus-

pensão da cobrança trará gran-

des prejuízos e insegurança 

para o setor.

 A ação, que tramita em 

caráter de urgência na corte, é 

movida pela Associação Brasi-

leira Terminais de Contêineres 

(Abratec). A en�dade ques-

�ona a decisão do Tribunal de 

Contas da União (TCU) que no 

dia 22 de junho determinou 

que a cobrança era ilegal.

 As operadoras es�mam 

que a decisão do TCU trará, 

somente nos úl�mos cinco 

meses do ano, perda de R$ 

98,4 milhões. Para 2023 é es�-

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br



Ministro promete que via ligando 
MT a GOserá finalizada até dezembro

Marcelo Sampaio afirma que entrega de trecho do anel viário até dia 15 de setembro

tro urbano de Barra, Pontes e 

Aragarças, na divisa com Go-

iás. O trecho tem cerca de 16 

quilômetros, sendo 10 em 

Mato Grosso e seis em Goiás.

 De acordo com Sampaio, 

as obras do Pontal do Araguaia, 

trecho em Mato Grosso, serão 

entregues no dia 15 de setem-

bro. Já o trecho goiano será 

finalizado até o fim deste ano.

 “Trata-se de uma obra 

inacabada, que estava se arras-

tando a mais de 20 anos e que 

estamos finalizando. Nós esta-

mos inves�ndo aqui quase 

R$200 milhões, contando o 

trecho que fecharemos até dia 

15 de setembro. Até dezembro 

fechamos e vamos fechar todo 

o complexo com Aragarças 

também”, disse.

 Segundo o ministro da In-

fraestrutura, o trecho em exe-

cução no território goiano terá 

o orçamento ampliado em 

mais R$ 16 milhões para ga-

ran�r que a entrega seja reali-

zada em dezembro deste ano.

 “Aqui percebemos a ne-

O ministro da Infraestrutura, 

Marcelo Sampaio, afirmou on-

tem que o governo terminará as 

obras do anel viário ligando as 

cidades de Barra do Garças 

(MT), Pontal do Araguaia (MT) e 

Aragarças (GO) até dezembro 

deste ano.

 A afirmação aconteceu du-

rante as vistorias das obras que 

há duas décadas estão inacaba-

das. Retomado em maio pas-

sado, o anel viário passa pelos 

municípios de Aragarças (GO), 

Barra das Garças (MT) e Pontal 

do Araguaia (MT), na BR-070 

BR-070/GO/MT.

 As obras no estado de Ma-

to Grosso têm como obje�vo 

diminuir o tráfego de carretas e 

caminhões dentro do períme-

cessidade de ampliar o orça-

mento e colocaremos mais 

R$16 milhões na parte que 

trata do estado de Goiás, por-

ue faz sen�do toda essa enge-

nharia de trânsito. Nosso foco 

é terminar obras que estavam 

inacabadas. Temos olhado as 

obras com 60%, 70% de execu-

ção para entregarmos, de fato, 

para o brasileiro, obras compl-

tas e finalizadas. Nós só traze-

mos o ganho da infraestrutura, 

da logís�ca e da eficiência quan-

do a obra está finalizada e nosso 

foco é esse”, falou Sampaio.

 As vistorias contaram com 

a presença do governador do 

estado de Mato Grosso, Mauro 

Mendes (UNIÃO). O chefe do 

Execu�vo comemorou o fato 

de que a data, 15 de setembro, 

marca o 74º aniversário da ci-

dade de Barra do Garças. “A 

data dependerá muito do de-

sempenho da construtora. Mas 

estamos no aguardo para que, 

no menor prazo possível, ela 

seja finalizada”, comentou.

 Outro presente foi o sena-

dor e presidente da Frente Par-

lamentar Mista de Logís�ca e 

Infraestrutura (Frenlogi ) , 

Wellington Fagundes (PL-MT). 

Ele afirmou que a frente e o 

congresso estarão acompa-

nhando as obras para finalizá-

las o mais rápido possível.

 “Com a presença do minis-

tro e do governador, vamos 

olhar, junto com as duas empre-

sas que estão trabalhando, para 

definir a possibilidade de liberar 

a trafegabilidade, mesmo que 

fiquem com obras complemen-

tares. Queremos acabar com 

esse trânsito infernal e que cau-

sa muitos transtornos”, afirmou.

5

TALES SILVEIRA 
tales@portalbenews.com.br

REGIÃO CENTRO-OESTE
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A data es�pulada para a entrega do trecho 
de Mato Grosso, 15 de setembro, coincide 
com o aniversário da cidade de Barra do 
Garças, por onde o anel viário irá passar

Reprodução/Dnit



O Governo Federal, por meio 

do Ministério da Infraestrutura 

(Minfra), liberou R$ 50 milhões 

para a construção de dois super 

ferry boats e de um píer flu-

tuante no Maranhão. Os proje-

tos são da empresa Interna-

cional Marí�ma, que atua no 

Estado realizando a travessia 

entre Ponta da Espera, em São 

Luís, e Cujupe, em Alcântara, 

pela Baía de São Marcos.

 O orçamento da pasta em 

2022 para inves�mentos na 

construção e reformas de 

embarcações e infraestrutura 

de transporte aquaviário no 

atender a demanda de serviços 

contratados em 2022. 

 As admissões de 200 

novos colabores começaram 

em maio, quando o INC fechou 

um contrato emergencial com 

o Governo do Paraná que 

País é de R$ 1 bilhão. Os três 

projetos estão na lista dos 15 

aprovados para o recebimento 

de recursos. 

 Os ferry boats terão capa-

cidade para 800 passageiros e 

80 veículos, e serão fabricados 

no Estaleiro Indústria Naval 

Catarinense (INC), em Nave-

gantes (SC), com previsão de 

conclusão em um ano e meio. 

 O financiamento foi apro-

vado pelo Conselho Diretor do 

Fundo da Marinha Mercante, 

de onde se origina o recurso 

federal a ser u�lizado pela 

empresa Internacional Marí�ma. 

EMPREGOS

O Estaleiro Indústria Naval 

Catarinense vem ampliando o 

número de funcionários para 

Os ferry boats terão capacidade para 
800 passageiros e 80 veículos, e serão
 fabricados no Estaleiro Indústria 
Naval Catarinense, em Navegantes (SC)

Governo libera recursos para ferry boats 
e píer flutuante no Maranhão

Projetos são da empresa Internacional Marí�ma, que atua no Estado realizando a travessia entre Ponta da Espera e Cujupe
Divulgação

Operação de trens com 120 vagões 
aumenta eficiência no transporte

 de cargas no Centro-Oeste
A alta é de 50% na capacidade de carga transportada em relação às composições com 80 vagões que circulavam antes

A nova operação da Rumo, 

realizada com trens de 120 

vagões entre Rondonópolis 

(MT) e o Porto de Santos (SP), 

completou um ano recente-

mente e consolidou um au-

mento de 50% na capacidade 

de carga transportada em 

relação aos trens que circu-

lavam anteriormente, com 80 

vagões.

 Planejada para aumentar a 

eficiência das operações no 

principal corredor do agrone-

gócio brasileiro, cada composi-

ção transporta 11.500 tone-

ladas por quilômetro ú�l (TKU), 

o que resultou em um volume 

mensal histórico no úl�mo mês 

de março, com mais de 5,5 

bilhões de TKU movimentadas, 

volume equivalente a 3,9 

milhões de toneladas úteis.

 No ano passado foram 

movimentadas 64 bilhões de 

TKU, com 1.585 viagens de 

Divulgação/Rumo

A nova operação da Rumo é realizada com trens de 120 vagões entre Rondonópolis (MT) e o Porto de Santos (SP) 

trouxe ganhos operacionais 

expressivos, e a expecta�va é 

ainda maior para 2022 e para 

os próximos anos”, diz Thiago 

Alvarenga, gerente execu�vo 

de planejamento da Rumo.

 Cada composição é movi-

mentada por apenas quatro 

locomo�vas, operadas com 

diversas tecnologias embar-

cadas de condução semiautô-

noma, que permitem um ciclo 

incluiu a reforma de três ferry 

boats que fazem a travessia 

entre os municípios de Gua-

ratuba e Caiobá, e a reforma de 

mais quatro atracadouros pre-

vista para ocorrer no decorrer 

deste ano. 

mais eficiente para atender as 

principais regiões produtoras 

do País.

 Atualmente, a Rumo está 

embarcando em média 6,5 

trens por dia em direção ao 

Porto de Santos, dos quais 

cinco saem do principal ter-

minal de grãos da América 

La�na, em Rondonópolis, 

volume que representa mais de 

74 mil toneladas por dia.

 Em um dos seus dias mais 

demandados da operação fo-

ram embarcados 11 trens, 

sendo sete saindo de Rondo-

nópolis, o que corresponde a 

uma movimentação de 126,5 

mil toneladas em apenas um 

único dia.

 “A cada 10 mil toneladas 

transportadas pela ferrovia, no 

compara�vo com as rodovias, é 

possível evitar a emissão de 

aproximadamente 1.500 tone-

ladas de CO², uma compen-

sação equivalente ao plan�o de 

mais de 10 mil árvores na Mata 

Atlân�ca”, afirma Alvarenga.

EM 2021 FORAM 

MOVIMENTADAS 64 

BILHÕES DE TKU, COM 

1.585 VIAGENS DE 

TRENS COM 120 

VAGÕES. SE ESSAS 

OPERAÇÕES TIVESSEM 

SIDO FEITAS COM 80 

VAGÕES, SERIAM 

NECESSÁRIAS 2.377 

VIAGENS

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br
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OS FERRY BOATS E O 

PÍER ESTÃO NA LISTA 

DOS 15 PROJETOS 

APROVADOS PARA 

RECEBER RECURSOS 

DO MINFRA, CUJO 

ORÇAMENTO PARA 

PARA CONSTRUÇÃO 

E REFORMAS DE 

EMBARCAÇÕES E 

INFRAESTRUTURA 

PARA TRANSPORTE 

AQUAVIÁRIO É DE R$ 

1 BILHÃO

 No entanto, a expecta�va 

é de con�nuidade nas opera-

ções do estaleiro navegan�no, 

com o aquecimento grada�vo 

que o setor da construção naval 

prevê no cenário pós-pandemia.

 O estaleiro tem capacidade 

de processar 100 toneladas de 

aço por mês e, antes das novas 

contratações, operava com cerca 

de 100 trabalhadores diretos. O 

INC também é referência na 

construção e reparos de embar-

cações de serviços (workboats), 

lanchas para o transporte de 

passa-geiros, rebocadores por-

tuários, navios de apoio às plata-

formas de petróleo e barcos de 

pesca.

REGIÃO NORDESTE

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

trens com 120 vagões. Se 

essas operações �vessem sido 

feitas por trens de 80 vagões, 

seriam necessárias 792 via-

gens a mais, totalizando 2.377 

viagens.

 A marca traz bene�cios 

como o aumento do desenvol-

vimento regional, escoamento 

do agronegócio por trens e 

conexão entre longas distâncias.

 “É uma operação que já 



Modelo de desesta�zação da ferrovia foi aprovado pelo TCU 
recentemente e assunto será deba�do com presidente da SPA

O Tribunal de Contas da União 

(TCU) aprovou no úl�mo dia 6 o 

modelo de desesta�zação da 

Ferrovia Interna do Porto de 

Santos (Fips). Com o aval, a 

Santos Port Authority (SPA), 

Autoridade Portuária que 

administra o complexo por-

tuário, se prepara para lançar o 

chamamento público para que 

interessados se habilitem a 

cons�tuir a Fips. O importante 

empreendimento vai expandir 

a capacidade da ferrovia dentro 

do Porto, já próxima da sa-

turação.

 As vantagens dessa espe-

rada ampliação logís�ca serão 

deba�das durante o Santos 

Export, promovido pelo Fórum 

Brasil Export, nestas quarta e 

quinta-feiras, no Sofitel Guaru-

já Jequi�mar, em Guarujá (SP).

 Um dos painéis, inclusive, 

marcado para quinta-feira, às 

14h, vai tratar especificamente 

dos acessos ao porto e as pers-

pec�vas do crescimento da 

movimentação ferroviária, com 

par�cipação do presidente da 

SPA, Fernando Biral. 

 Os inves�mentos es�ma-

dos para a Fips, na ordem de 

R$920 milhões, serão feitos 

nos primeiros cinco anos, com 

previsão da realização de uma 

série de obras, como a remo-

delação do pá�o ferroviário de 

Conceiçãozinha, em Guarujá, o 

acesso ferroviário da Ilha 

Barnabé e o Pá�o do Macuco 

(cluster de celulose), em San-

tos. 

 Outra importante modifi-

cação no trajeto atual é a 

separação dos cruzamentos 

rodoferroviários, que garan�-

rão a fluidez do trânsito por 

trens, ampliando a eficiência da 

operação. 

a pera, os trens têm de fazer 

manobras que demoram horas 

e drenam eficiência do sis-

tema, tornando-o an�com-

pe��vo.

GESTÃO

A proposta da SPA para a 

gestão da Fips é reunir todas as 

operadoras ferroviárias que 

acessam o complexo marí�mo 

(Rumo, VLI e MRS) para essa 

função. Elas devem formar 

uma associação sem fins lu-

cra�vos para dividir os custos e 

inves�mentos para gestão, 

manutenção e expansão da 

ferrovia. 

 Hoje, a capacidade ferro-

viária anual no complexo por-

tuário está limitada a 50 mil-

hões de toneladas, mas as 

projeções indicam que o 

crescimento para este �po de 

operação entre cinco e 10 anos 

pode chegar a 115 milhões de 

toneladas. 

PRESENÇAS

Mario Povia, secretário nacio-

nal de Portos e Transportes 

Aquaviários, e Eduardo Nery, 

diretor-geral da Agência Na-

cional de Transportes Aqua-

viários (Antaq), são algumas 

das autoridades que estarão 

presentes no evento. Os dois 

vão par�cipar do primeiro 

painel de quinta-feira, marcado 

para às 9h30. 

 O assunto será a deses-

ta�zação do Porto de Santos, 

com subtemas que explicarão a 

evolução do processo de de-

sesta�zação junto ao Governo 

Federal; as regras do novo 

modelo de gestão e a reação do 

mercado ao processo de de-

sesta�zação.

  

A proposta da SPA para a gestão da Fips é reunir todas as operadoras ferroviárias 
que acessam o complexo marí�mo (Rumo, VLI e MRS) para essa função

 

 
 

 
 

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 

Ferrovia Interna do Porto é um dos 
assuntos em debate no Santos Export

OS INVESTIMENTOS 

ESTIMADOS PARA 

A FIPS, NA ORDEM 

DE R$ 920 MILHÕES, 

SERÃO FEITOS NOS 

PRIMEIROS CINCO 

ANOS, COM PREVISÃO 

DA REALIZAÇÃO DE 

UMA SÉRIE DE OBRAS

Divulgação/SPA

 Também será construída 

uma “pera” ferroviária na 

região de Outeirinhos. O “car-

rossel” de trilhos será o pri-

meiro da margem direita do 

Porto de Santos e permi�rá 

que os trens que transportam 

os grãos para os terminais de 

exportação retornem para 

capturar granéis sólidos de 

descarga no cluster de fer-

�lizantes. 

 Hoje a operação de frete 

de retorno é lenta porque, sem 

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br
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Um navio carregado com 26 

mil toneladas de grãos deixou o 

porto de Odessa, na Ucrânia, 

pela primeira vez desde o início 

da guerra contra a Rússia, 

graças ao acordo firmado com 

intervenção da ONU e da 

Turquia.

 O Ministério da Infraes-

trutura da Ucrânia informou 

que o navio par�u do porto 

ontem, às 9h15, horário de 

Kiev (3h15 em Brasília).

 O cargueiro Razoni, de 

disse o Ministério da Infra-

estrutura da Ucrânia.

 O Kremlin aplaudiu a 

no�cia afirmando que o fato 

ajudaria a testar a “eficiência 

dos mecanismos que foram 

acordados durante as nego-

ciações em Istambul”.

 Os portos da Ucrânia 

foram bloqueados pela frota 

da Rússia desde o início do 

conflito em fevereiro deste 

ano, fazendo com que os 

preços globais de embarque 

disparassem, já que a Ucrânia é 

um dos maiores exportadores 

de grãos .

 Es�ma-se que cerca de 22 

milhões de toneladas do supri-

mento ficaram re�dos em 

consequência do bloqueio.

bandeira de Serra Leoa, segue 

em direção ao Porto de Trípoli, 

no Líbano, e fará escala em 

Istambul, na Turquia, para ins-

peção estabelecida no acordo.

 O desbloqueio dos portos 

fornecerá pelo menos US$ 1 

bilhão em receita cambial para 

a economia ucraniana, pode 

começar a regularizar o co-

mércio mundial de cereais que 

sofreu grande aumento de 

preços devido ao bloqueio e 

sinaliza esperança de conten-

ção da fome em diversos 

países.

 Outros 16 navios estão 

esperando para deixar os 

portos da Ucrânia através de 

corredores seguros de acordo 

com os acordos assinados, 

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

Primeiro navio já saiu de 
Odessa com grãos da Ucrânia

Mais 16 embarcações estão prontas para seguir em corredores seguros

Pixabay

Grupo norueguês encomenda 
barcaças-tanques a estaleiro paraense

Flumar inves�u R$ 50 milhões no projeto das novas embarcações, previstas para serem entregues em 2023

A empresa de navegação Flu-

mar, do grupo norueguês 

Od�ell, encomendou quatro 

barcaças-tanque oceânicas ao 

Estaleiro Rio Maguari (ERM), 

no Pará. O inves�mento é de 

R$ 50 milhões nas embar-

cações que têm capacidade de 

carregamento de 4 mil metros 

cúbicos cada. A construção 

delas começou neste mês e a 

previsão é que sejam entregues 

até o segundo semestre do ano 

que vem. Estas são as primeiras 

unidades do �po encomen-

dadas pela Flumar.  

 As balsas-tanque são cer-

�ficadas pela ABS, empresa 

global de cer�ficações, e pelas 

caracterís�cas oceânicas, po-

derão operar em todo o terri-

tório nacional. Segundo a Flu-

mar, existem boas perspec�vas 

de expansão para os próximos 

anos no segmento de transpor-

te de combus�veis e biocom-

bus�veis, nicho principal da 

companhia, que pretende u�li-

zar as barcaças nessas operações. 

 Porém, os equipamentos 

Divulgação

O estaleiro paraense é líder na fabricação de embarcações fluviais no Brasil e referência para a construção naval na Amazônia

o�mização de movimentações 

entre terminais portuários.

 A Flumar é uma empresa 

brasileira de navegação (EBN) 

que atua com sete navios no 

transporte de granéis líquidos 

(químicos, petroquímicos, 

combus�veis, biocombus�veis 

e óleos vegetais, além de gases 

liquefeitos de petróleo) na 

cabotagem e no trade Merco-

sul. O grupo Od�ell, além da 

navegação, opera nove ter-

minais de granéis líquidos 

(Granel Química), localizados 

nos principais portos do país.

 No agenciamento marí-

�mo, o grupo atua com servi-

ços através da Agência Marí�-

ma Granel (AMG). 

ESTALEIRO RIO MAGUARI

O estaleiro paraense é líder na 

fabricação de embarcações 

fluviais no Brasil e referência 

para a construção naval na 

Amazônia .  Local izado no 

distrito de Icoaraci, município 

de Belém, o Estaleiro Rio 

Maguari tem acesso privile-

giado aos grandes rios da 

Amazônia e ao Oceano Atlân-

�co, o que permite a o�mi-

zação da logís�ca no suprimen-

to de insumos e o amplo acesso 

aos mercados internacionais. 

 O empreendimento ocupa 

uma área de 111 mil m2, com 

315 metros de orla, e possui 

uma área de expansão anexa 

de 151 mil m2 e mais 340 

metros de orla. 

SEGUNDO A 

FLUMAR, EXISTEM 

BOAS PERSPECTIVAS 

DE EXPANSÃO PARA 

OS PRÓXIMOS ANOS 

NO SEGMENTO DE 

TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 

NICHO PRINCIPAL DA 

COMPANHIA, QUE 

PRETENDE UTILIZAR 

AS BARCAÇAS 

NESSAS OPERAÇÕES. 

Da Redação
redacao@portalbenews.com.br

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

são aptos para transportar 

também granéis líquidos, como 

químicos, petroquímicos e 

óleos vegetais. 

 A empresa de navegação 

espera ampliar o alcance de 

seus serviços com o acréscimo 

das barcaças à frota, que per-

mi�rão acesso a localidades 

com restrições operacionais, 

combinadas com navios maio-

res, em operações ship-to-

ship. Além disso, as barcaças 

podem ser u�lizadas para 
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