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CAPA 
6 O futuro do Porto de Santos em debate

no Santos Export     
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saba�nas só após eleições, diz Pacheco

“Há muito o que se discu�r sobre a 
desesta�zação do Porto”, diz Julião

Empresa faz primeira operação de 
cabotagem de fer�lizantes a granel do País
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O grande
debate

Começa nesta quarta-feira, em Guarujá, a 20ª edição do Santos 

Export - Fórum Regional de Logís�ca e Infraestrutura Portuária. 

Reunindo lideranças empresariais dos setores portuário, de 

transporte e comércio exterior e autoridades, como o ministro da 

Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o secretário nacional de Portos 

e Transportes Aquaviários, Mario Povia, o secretário nacional de 

Transportes Terrestres, Felipe Queiroz, e o diretor-geral da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery, o 

evento vai debater os principais desafios ao desenvolvimento do 

maior e mais importante porto do País, Santos, com destaque para o 

atual processo de desesta�zação, que o Governo quer concluir 

ainda este ano.

Os painéis programados para esta edição do Santos Export também 

vão abordar temas como os acessos ao complexo marí�mo, 

analisando tanto a necessidade de inves�mentos para a expansão 

das ferrovias e rodovias que servem o complexo marí�mo, como os 

atuais projetos de aprofundamento do canal de navegação. Outra 

questão a ser discu�da são os custos operacionais e a eficiência de 

seus procedimentos, especialmente na liberação das cargas. 

E também será deba�do o que se espera do cais san�sta nas 

próximas décadas, quais as ações mais necessárias para que suas 

instalações e a própria comunidade portuária con�nuem atendendo 

as demandas da economia brasileira.

Não é uma mera figura de linguagem dizer que esta edição 

do Santos Export debaterá o presente e o futuro do Porto de 

Santos, uma tarefa complexa e será realizada em um momento 

estratégico, exatamente quando se está prestes a concluir as regras 

para a sua desesta�zação. Dada a importância dessa pauta, fica 

clara a necessidade de que tal missão seja executada com a 

par�cipação tanto das maiores autoridades do País neste segmento 

da economia, como dos empresários que vivem, trabalham 

e dependem do complexo marí�mo - seus operadores, gestores 

de terminais, prestadores de serviços, importadores, exportadores, 

os donos das cargas.

Trata-se de uma tarefa a ser realizada por toda a comunidade 

portuária, afinal, cabe a ela construir o futuro que viverá. Este não 

é um trabalho a ser feito por um ente de Brasília individualmente 

ou por um grupo de empresários de um único setor. Este é um 

projeto de todo um segmento, especialmente por envolver o 

principal porto do Brasil, responsável por mais de um quarto da 

balança comercial do País. E ciente de tal necessidade, o Santos 

Export se estrutura para proporcionar o ambiente ideal para este 

grande debate, reunindo os principais interlocutores desse processo 

e mantendo seu compromisso de ser o principal fórum de debates 

do mercado portuário, de logís�ca e transportes do País.

Agora é o momento de debater prioridades, analisar estratégias, 

avaliar os caminhos já estabelecidos e os que estão planejados e, 

se necessário, corrigir rotas, com a par�cipação de todos 

e estudando os impactos que as ações em curso e aquelas que 

serão adotadas terão. Agora é o momento de se discu�r o 

desenvolvimento do Porto de Santos e, ao fazer isso, discu�r 

o crescimento do Brasil e de sua economia. 

NACIONAL

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO NORTE

REGIÃO NORDESTE
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BR dos Rios 1

O ministro da 

Infraestrutura, Marcelo 

Sampaio, afirmou que 

pretende enviar o projeto 

de lei da BR dos Rios - 

nome do programa federal 

de incen�vo à navegação 

fluvial - ao Congresso 

Nacional no próximo mês. 

Seu obje�vo é ter o texto 

aprovado na Câmara dos 

Deputados até o final do 

ano. A proposta prevê 

regularizar a concessão e 

a exploração privada das 

hidrovias, além da 

par�cipação do Exército 

Brasileiro na gestão das 

vias de navegação. 

BR dos Rios 2

De acordo com o ministro 

da Infraestrutura, “o setor 

de transporte aquaviário 

foi esquecido durante 

muito tempo no Brasil. 

Temos trabalhado muito 

forte em fomentar a 

mudança da nossa matriz 

de transporte. O Brasil 

ainda transporta 65% das 

nossas cargas por transporte 

rodoviários. A gente precisa 

dar mais espaço para o 

setor de transporte. 

Fizemos isso no setor 

ferroviário, na cabotagem, 

com a BR do Mar, e agora 

vamos criar a BR dos Rios".

BR dos Rios 3

Com o programa, Sampaio 

quer ampliar o transporte 

aquaviário principalmente 

nos acessos ao Arco Norte, 

nos estados do Pará, 

Amazonas, Maranhão e 

Tocan�ns. A ideia é garan�r 

a navegabilidade dos rios, 

sinalizando-os e implantando 

postos de navegação.

Itajaí

Os estudos de concessão 

do Porto de Itajaí (SC) 

foram revistos e aprovados, 

com ressalvas, pela Agência 

Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq). A 

decisão consta da 

Deliberação nº 110 da 

Antaq, com data da úl�ma 

segunda-feira e publicada 

na edição do Diário Oficial 

da União de ontem. O 

texto cita um total de cinco 

ressalvas, determinando 

alterações na proposta de 

desesta�zação do complexo 

marí�mo catarinense. 

Após essas mudanças, o 

Ministério da Infraestrutura 

estará liberado para enviar 

o projeto para avaliação 

do Tribunal de Contas 

da União (TCU). 

Exportações para países 
na América do Sul disparam 

após fase crí�ca da pandemia

Apenas no primeiro semestre de 2022 
a balança com os vizinhos sul-americanos

teve superávit de US$ 6,2 bilhões, 
próximo do valor de todo o ano passado, 

segundo levantamento da AEB

Associação de Comércio Exterior projeta até 
US$ 41 bilhões em vendas para vizinhos neste ano

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Com a recuperação da eco-

nomia global após os impactos 

causados pela pandemia, o sal-

do comercial do Brasil com os 

países vizinhos na América do 

Sul saltou 64,7% em 2021, 

registrando US$ 7,3 bilhões, e 

deverá ter nova alta este ano. 

 Isso porque apenas no 

primeiro semestre de 2022 a 

balança com os vizinhos sul-

americanos teve superávit de 

US$ 6,2 bilhões, próximo do 

valor de todo o ano passado, 

como mostra o levantamento 

da Associação de Comércio 

Exterior do Brasil (AEB) com 

base nos dados do governo 

federal. A expecta�va é de alta 

do superávit este ano.

 No ano passado, o Brasil 

exportou US$ 33,9 bilhões 

para os países sul-americanos, 

e a AEB projeta que as vendas 

poderão chegar a US$ 41 bi-

lhões em 2022. Se confirmado 

o valor, representará cresci-

mento de 21% ante 2021. No 

primeiro semestre, foram 

US$20,3 bilhões.

 O presidente execu�vo da 

AEB, José Augusto de Castro, 

vê o crescimento do superávit 

comercial com os vizinhos 

como uma oportunidade para a 

em 2021 porque é provável 

que haja alguma estabilidade 

nas importações diante da es-

perada acomodação, ou até 

redução nos preços das maté-

rias-primas, como trigo e co-

bre, por causa da expecta�va 

de recessão global.

 Até agora, a conjuntura da 

economia global em meio aos 

desequilíbrios provocados 

pela pandemia e reforçados 

pela guerra na Ucrânia foi fa-

vorável para as trocas comer-

ciais com a América do Sul.  

Assim como o Brasil, os países 

vizinhos são, primordialmente, 

exportadores de matérias-pri-

mas, cujos preços saltaram 

desde meados de 2020, apesar 

da vola�lidade. Com mais 

divisas por causa dos bons pre-

NACIONAL
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ços de exportação, esses países 

vizinhos puderam comprar 

mais manufaturados expor-

tados pelo Brasil.

 Ao mesmo tempo, os gar-

galos logís�cos do comércio 

internacional elevaram os cus-

tos de frete em todo mundo. 

Com isso, a proximidade geo-

gráfica ofereceu compe��-

vidade à indústria brasileira 

como fornecedora de manufa-

turados para os mercados sul-

americanos. “Pela proximidade 

geográfica, pela logís�ca ser 

mais barata, pelo fato de ter-

mos disponibilidade de expor-

tar via rodoviária e, em alguns 

casos, ferroviária, para alguns 

países, o Brasil pode estar mais 

presente na América do Sul”, 

diz Castro.

 A conjuntura favorável não 

pode ser vista como garan�da, 

pondera o presidente da AEB. 

“Não podemos nos esquecer de 

que os outros países con�nuam 

se movimentando”, afirma Cas-

tro. “A China já ultrapassou o Bra-

sil como principal fornecedor 

para a Argen�na. No Chile, a mes-

ma coisa. A China está muito 

mais presente no Chile do qu o 

Brasil, e esse sempre foi um mer-

cado ca�vo do Brasil”, afirma.

QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022

indústria nacional. “O Brasil 

importa 85% da indústria de 

transformação. Ao contrário, 

nas exportações, o principal 

produto são ‘commodi�es’, 

mas o mercado da América do 

Sul comporta outros produ-

tos”, afirma Castro.

 As exportações para a 

América do Sul são formadas, 

principalmente, por manufatu-

rados - automóveis, máquinas 

e equipamentos e alimentos.  

As importações se concen-

tram nas matérias-primas - 

trigo da Argen�na, cobre do 

Chile, eletricidade do Paraguai 

(por causa da usina hidrelétrica 

binacional de Itaipu) e gás 

natural da Bolívia.

 Conforme Castro, o supe-

rávit tende a ser maior do que 
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Receita Federal segue impedindo 
empresas de u�lizar o Reporto

Argumento é de que não há previsão orçamentária para que o tributo seja liberado

Quatro meses após o governo 

promulgar o Regime Tributário 

para Incen�vo à Modernização 

e Ampliação da Estrutura Por-

tuária – conhecido como Re-

porto – o bene�cio segue sem 

ser liberado para as empresas 

do setor portuário e ferroviário. 

A Receita Federal argumenta 

junto ao Planalto que não há 

previsão orçamentária para a 

medida.

 O Reporto foi ins�tuído 

em 2004, com o obje�vo de 

reduzir impostos na impor-

tação de máquinas e equipa-

mentos u�lizados no setor 

portuário e ferroviário. O bene-

�cio encerrou no fim de 2020, 

mas, durante a tramitação do 

Projeto de Lei do BR do Mar, o 

deputado Gurgel (PSL-RJ) aco-

lheu a emenda, que prorroga o 

Reporto até o fim de 2023. 

Contudo, em janeiro deste ano, 

o governo vetou o disposi�vo.

 De acordo com a jus�fica-

�va apresentada para o veto, a 

proposição incorreria em vício 

de incons�tucionalidade e em 

contrariedade ao interesse 

público já que implicaria renún-

cia de receitas sem a “apresen-

tação da es�ma�va do impacto 

orçamentário e financeiro e das 

medidas compensatórias”.

 Mas após um trabalho das 

associações empresariais por-

tuárias, os ar�culadores polí�-

cos do governo demonstraram 

apoio ao pleito e o Congresso 

manteve o regime de isenção 

fiscal.

 No entanto, a Receita Fe-

deral alegou que, durante a 

produção e aprovação da LOA 

de 2022, construída e aprovada 

no ano anterior, não foi colo-

cada previsão orçamentária 

para liberação do tributo. Ca-

beria ao Execu�vo ou ao relator 

do orçamento, deputado Hugo 

Leal (PSD-RJ) propor para apro-

vação do Legisla�vo.

 O Jornal Be News pediu 

um posicionamento à Receita 

Federal sobre o caso daqui para 

a frente, mas não obteve res-

posta. Segundo apuração, audi-

tores do órgão estão instruídos 

a não falar tratar do assunto 

publicamente ao longo do pe-

podermos resolver isso. A 

Receita Federal está descum-

prindo a lei. O que eles alegam 

é que a liberação pode vir pelo 

ministro da Economia ou por 

resolução do Congresso auto-

rizando os despachos. Tipo da 

burocracia indevida. Já agen-

damos para amanhã [hoje], à 

tarde, com o consultor do Se-

nado, para criarmos essa reso-

lução autorizando a liberação 

do bene�cio o mais rápido 

possível”, disse. 

Como funciona a LOA

A Lei Orçamentária Anual 

(LOA) é um instrumento legal 

que detalha as receitas (pre-

visão de recursos) que o gover-

no irá arrecadar e fixa os gastos 

e despesas para o ano seguinte.

 Apesar da proposição da 

LOA ser do Poder Execu�vo, 

ela precisa ser votada e apro-

vada pelo Poder Legisla�vo, 

que é quem exerce o controle 

externo sobre as finanças go-

vernamentais. Assim, o texto 

da LOA do ano seguinte pre-

cisa ser aprovado em dois 

turnos pelos deputados distri-

tais até a úl�ma sessão le-

gisla�va do ano, normalmente 

em 15 de dezembro do ano 

corrente.

 A LOA é conhecida como 

uma peça de execução orça-

mentária, pois é nela que o go-

verno coloca em prá�ca os 

programas e projetos que 

foram previstos no Plano 

Plurianual (PPA) e priorizados 

na Lei de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO).

Divulgação

Para conseguir o regime do Reporto, empresas estão entrando com Ações Judiciais

anos de Reporto, e perdemos 

todo um ano. Vamos ao Con-

gresso batalhar por esse ano 

perdido”, falou.

 Ainda segundo o presi-

dente da ABTP, uma empresa 

conseguiu fazer uso do regime, 

mas somente por força de uma 

ação judicial. Outros também 

devem entrar na jus�ça, po-

rém, a maioria dos associados 

deverão segurar seus inves-

�mentos.

 “Já temos um caso de su-

cesso na u�lização do Reporto 

este ano lá no Norte. A empre-

sa, que precisou adquirir o 

material e conseguiu o bene-

�cio, entrou com um mandato 

judicial. Outros associados que 

estão entrando na jus�ça es-

tão somente pedindo para um 

maquinário que é impres-

cindível. O resto está tudo 

parado”, argumentou.

 

Frenlogi promete

criar portaria

O BE News também entrou em 

contato com diretor Ins�tucio-

nal de Logís�ca da Frente Par-

lamentar Mista de Logís�ca e 

Infraestrutura (Frenlogi), Edi-

nho Bez. O ex-deputado cri�-

cou a ação da Receita de barrar 

os pedidos e afirmou que terá 

uma reunião nesta quarta-

feira (3), com consultores do 

Senado para elaborar uma 

resolução autorizando o Re-

porto.

 “Já fiz uma reunião com a 

superintendência da Receita e 

também conversei com as 

lideranças do governo para 

que, caso os bene�cios sejam 

aprovados sem indicações das 

compensações por perdas de 

tributos, a corte de contas 

pode enquadrá-los na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

 “Assim que houve a pro-

mulgação, começamos a en-

trar com pedidos do Reporto e 

a Receita não respondia. Foi 

quando nós, em coalizão por-

tuária, entramos em contato 

com o órgão para que ela 

atualizasse suas portarias. Foi 

quando �vemos uma reunião 

com os auditores e, nela, nos 

foi dito que, apesar da derru-

bada dos vetos, o congresso 

não indicou a conta de com-

pensação para uso do Reporto. 

Por não ter isso, os funcio-

nários poderiam ser cobrados 

pelo TCU em função da Lei de 

Responsabil idade Fiscal”, 

disse.

Ações Judiciais e 

reporto em 2023

Jesualdo Silva afirmou ainda 

que o ano de 2022 pode ser 

considerado um ano perdido 

para o Reporto e que as asso-

ciações irão ao Congresso para 

batalhar para que o regime seja 

estendido até dezembro de 

2024.

 “Como a receita não está 

nos dando o regime, as em-

presas, por receio, acabaram 

segurando os inves�mentos. 

Vamos pedir uma renovação 

do tributo justamente para 

que, no mínimo, possamos rea-

ver esse tempo perdido de 

2022. Porque a Lei nos dá dois 

ríodo de campanha eleitoral.

Insensibilidade do governo

Segundo o presidente da Asso-

ciação Brasileira dos Terminais 

Portuários (ABTP), Jesualdo 

Silva, a impossibilidade de u�li-

zação do Reporto se dá por 

insensibilidade por parte dos 

órgãos do governo. Isso por-

que, durante a tramitação da 

Lei 14.301/2022, que cria o 

Programa de Es�mulo ao 

Transporte por Cabotagem, 

conhecido como 'BR do Mar', o 

Execu�vo não se preparou no 

Orçamento para que o bene-

�cio fosse con�nuado.

 “O reporto venceu em 

dezembro de 2020. Ficamos 

mais de um ano sem o regime e, 

por esse mo�vo a Receita Fe-

deral e o Ministério da Econo-

mia, mesmo vendo a nossa luta 

para que houvesse a derrubada 

do veto na Lei de Cabotagem, 

não fez previsões para que 

esse recurso fosse possibili-

tado. No orçamento de 2021, o 

deputado Hugo Leal, fez a 

previsão orçamentária da 

despesa e não especificou que 

seria para o Reporto. E a 

Receita não fez um desmem-

bramento disso de forma 

correta”, falou.

Medo de sanções

Sobre a não liberação do Re-

porto, o presidente da ABTP 

argumenta que há um temor 

por parte dos auditores da 

Receita Federal em serem 

punidos pelo Tribunal de Con-

tas da União (TCU). Isso por-

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br

QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022



Esforço concentrado para votação e 
saba�nas só após eleições, diz Pacheco

Primeiro turno do pleito está marcado para o dia 2 de outubro

está marcado para 2 de ou-

tubro.

 "O Senado Federal reali-

zará sessões semipresenciais, 

nos meses de agosto e setem-

bro, para apreciação de medi-

das provisórias e projetos de 

lei sugeridos pelas bancadas",  

escreveu o presidente.

 "Já as sessões presenciais, 

em regime de esforço concen-

trado para apreciação de 

autoridades, conforme deci-

são da maioria dos líderes, 

ficarão para o período imedia-

tamente após as eleições de 2 

de outubro para se garan�r 

quórum qualificado", acres-

centou.

 Atualmente a determi-

nação de Rodrigo Pacheco é 

de que todas as saba�nas de 

autoridades sejam feitas por 

meio do esforço concentrado. 

A modalidade é uma designa-

ção informal para períodos de 

O presidente do Senado, Ro-

drigo Pacheco (PSD-MG), in-

formou ontem que fará o cham-

ado "esforço concentrado" para 

votação de projetos e saba�na 

de autoridades somente após as 

eleições deste ano.

 A informação foi transmi-

�da por meio de suas redes 

sociais. O obje�vo do “esforço” 

é tentar reunir parlamentares e 

ter quórum para votar pautas 

consideradas urgentes.

 A decisão saiu após a 

reunião de líderes do Senado 

que aconteceu na manhã do 

mesmo dia. Segundo Rodrigo 

Pacheco, nos meses de agosto 

e setembro, as sessões perma-

necerão semipresenciais. Já o 

primeiro turno das eleições 

sessões des�nadas a discus-

sões exaus�vas e votação de 

matérias específicas em cará-

ter emergencial.

Indicações e MP da Antaq

Desde o úl�mo esforço con-

centrado, o governo já havia 

indicado para o cargo de dire-

tor da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (An-

taq) o vice-almirante Wilson 

Pereira de Lima Filho. Ele de-

verá ocupar o lugar do ex-di-

retor Adalberto Tokarski, cujo 

mandato terminou em feverei-

ro deste ano.

  Vice-almirante exerce 

desde 2018 o cargo de pre-

sidente do Tribunal Marí�mo, 

órgão vinculado à Marinha do 

Brasil que tem jurisdição em 

todo o território nacional. A 

pasta julga atos, fatos da nave-

gação e acidentes, bem como 

administra o Registro Especial 

Brasileiro (REB). O seu manda-

to deve se encerrar em 1º de 

agosto de 2022.

 Conforme reportagem 

publicada em abril deste ano, a 

indicação de Wilson Pereira 

Lima Filho não par�u da Antaq 

nem do Ministério da Infraes-

trutura. Além disso, impasses 

entre o presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro (PL), e o 

presidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL), contribuíram para 

a criação da Medida Provisória 

(MP) 1.120/2022, que aumenta 

o quadro de diretores na 

agência.

 O texto segue sem relator 

designado e ainda não teve o 

prazo de tramitação estendido, 

podendo assim perder sua efi-

cácia no próximo dia 18.
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Segundo o presidente do Senado, nos 
meses de agosto e setembro as sessões 
permanecerão semipresenciais

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Fórum regional do Brasil Export será realizado hoje e amanhã
(dias 3 e 4), no Sofitel Guarujá Jequi�mar, em Guarujá (SP)

Se a desesta�zação da gestão 

da Companhia Docas for con-

solidada, o Porto de Santos 

passará por uma significa�va 

transformação nos próximos 

anos. A previsão do Governo 

Federal é de que o leilão seja 

lançado até dezembro deste 

ano. Enquanto isso, terminais 

arrendatários e en�dades de 

classe de comércio exterior 

aguardam respostas para inú-

meras dúvidas sobre o futuro 

do maior porto do País e da 

América La�na. Essas ques-

tões, bem como os acessos, 

modais de transportes de 

carga, infraestrutura e inova-

ção tecnológica, entre outros 

assuntos, estão na pauta do 

Santos Export. O fórum regio-

nal do Brasil Export: Fórum 

Nacional de Logís�ca e Infraes-

trutura Portuária será realizado 

hoje e amanhã (dias 3 e 4), no 

Sofitel Guarujá Jequi�mar, em 

Guarujá (SP). 

 O Santos Export é restrito 

presencialmente a conselhei-

ros, patrocinadores e convida-

dos, com transmissão online e 

gratuita pelo portal BE News e 

canal do Brasil Export, no Youtube. 

 Esta é a 20ª edição do 

Santos Export e acontece em 

um momento crucial para o 

Porto de Santos, segundo o 

CEO do Brasil Export, Fabrício 

Julião. “Este é um momento ú-

nico, quando estaremos discu-

�ndo sobre o futuro do prin-

cipal porto do País”, falou Julião 

se referindo à desesta�zação, 

durante a sua par�cipação no 

quadro do Brasil Export, do 

programa ZR News, na Santa 

Cecília FM, 107.7, na manhã de 

ontem. 

 A programação do Santos 

Export inicia na manhã de hoje, 

com visita técnica ao canal de 

navegação do porto às 10 ho-

ras. A comi�va, formada por 

conselheiros, patrocinadores e 

convidados, navegará pelo cor-

redor aquaviário a bordo da 

lancha Fabiana.  

 Às 18 horas, ocorrerá a 

cerimônia de premiação do 

Porto Hack Santos, maratona 

tecnológica promovida pela 

Associação Brasileira de Termi-

nais e Recintos Alfandegados 

(Abtra) e Ins�tuto AmiGU, no 

úl�mo final de semana. A equi-

Divulgação/Portal Governo Brasil

A ideia do Governo Federal é que a desesta�zação do maior porto 
da América La�na seja concre�zada até dezembro deste ano 

Painéis

O painel “Desesta�zação do 

Porto de Santos” abre o se-

gundo dia do fórum Santos Ex-

port, às 9h30, com palestras do 

secretário de Portos, Mario 

Povia, e do diretor-geral da 

Antaq, Eduardo Nery. 

 Como debatedores foram 

convidados o diretor-presi-

dente da Santos Brasil, Antonio 

Carlos Sepúlveda; o diretor-

presidente da DPW Santos, 

Fabio Siccherino; e o presiden-

te do Sopesp, Regis Prunzel. O 

diretor de Redação do BE 

News, Leopoldo Figueiredo, 

será o moderador. 

 Às 11h30, será aberto o 

painel “As necessidades e a 

visão dos representantes da 

carga para o Porto de Santos”. 

Par�ciparão a superintendente 

Ins�tucional de Logís�ca da 

Suzano, Patricia Dutra Lascos-

que; o diretor de Logís�ca da 

ADM na América do Sul, Vitor 

Vinuesa; o vice-presidente de 

Logís�ca da Scania na América 

La�na, Adolpho Bastos; e o ge-

rente-geral da Odjfell Terminals/ 

Granel Química, Edson Souki.  

 “Os acessos ao Porto de 

Santos e seus impactos para o 

crescimento dos próximos a-

nos” é o tema do terceiro pai-

nel, que iniciará às 14h. Para o 

debate, foram convidados o 

diretor-presidente da Santos 

Port Authority (SPA), Fernando 

Biral; o diretor de Concessões 

Rodoviárias da Ecorodovias, 

Rui Klein; o vice-presidente da 

Rumo Logís�ca, Guilherme 

Penin; o presidente da Pra�ca-

gem de São Paulo, Bruno Tava-

res; a diretora de Regulatório e 

Ins�tucional da VLI, Silvana Al-

cântara; e o presidente do Sindi-

cato das Empresas de Transporte 

Comercial de Carga do Litoral 

Paulista (Sindisan), André Neiva.  

 O quarto e úl�mo painel, 

às 16h, discu�rá sobre “O futu-

ro do Porto de Santos”, com 

apresentação da diretoria da 

SPA. Para este debate, foram 

convidados representantes da 

Associação Brasileira dos Termi-

nais Portuários (ABTP), Associa-

ção Brasileira de Terminais e 

Recintos Alfandegados (Abtra), 

Associação Comercial de Santos 

(ACS), Associação de Terminais 

Portuários Privados (ATP), Cen-

tro Nacional de Navegação 

Transatlân�ca (Centronave), 

Conapra – Pra�cagem do Brasil, 

Federação Nacional das Agências 

de Navegação Marí�ma (Fena-

mar), Federação Nacional das 

Operações Portuárias (Fenop), 

Sindicato das Empresas de Trans-

porte Comercial de Carga do 

Litoral Paulista (Sindisan) e Sin-

dicato dos Operadores Portuá-

rios do Estado de São Paulo (So-

pesp). Os moderadores serão o 

presidente do Conselho do Santos 

Export, Ricardo Molitzas, e o dire-

tor de Redação do BE News, Leo-

poldo Figueiredo.  

 Às 18 horas, será feita a leitu-

ra da Carta do Santos Export 2022 

e a cerimônia de encerramento. 

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br
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pe vencedora foi a Porto Tech, 

que receberá o prêmio no valor 

de R$ 25 mil. O �me apre-

sentou solução para a falta de 

precisão no momento de atra-

cação de navios.  

 A cerimônia de abertura 

do Santos Export está prevista 

para as 18h30 e contará com 

as presenças do secretário 

nacional de Portos e Transpor-

tes Aquaviários, Mario Povia, e 

do diretor-geral da Agência 

Nacional de Transportes Aqua-

viários (Antaq), Eduardo Nery. 

Ambos também par�ciparão 

dos painéis de debates ama-

nhã, segundo e úl�mo dia do 

encontro.

 Ainda na quarta-feira, às 

20 horas, será oferecido um 

jantar em homenagem à Sam-

marco Advogados Associados, 

com oferecimento de vinhos 

pela Odjfell Terminals, no Cafe 

de La Musique. 

QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022

ESTE É UM 

MOMENTO ÚNICO, 

QUANDO ESTAREMOS 

DISCUTINDO SOBRE 

O FUTURO DO 

PRINCIPAL PORTO 

DO PAÍS”

FABRÍCIO JULIÃO

CEO do Brasil Export

   
 

 
 

O futuro do Porto de Santos 
em debate no Santos Export 

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, confirmou ontem sua par�cipação no Santos 

Export - Fórum Regional de Logís�ca e Infraestrutura Portuária. Ele fará o encerramento do 

seminário promovido pelo Brasil Export amanhã, a par�r das 18 horas.

Além de Sampaio, outras autoridades do segmento portuário confirmaram sua par�cipação no 

fórum, que irá debater os principais projetos de desenvolvimento do principal Porto do Brasil, 

Santos, e seu processo de desesta�zação, que o Governo Federal quer concluir ainda este ano.

MINISTRO 
CONFIRMADO 
NO 
SANTOS
EXPORT

Ricardo Botelho/Minfra



CEO do Brasil Export chamou atenção para o tema, 
que será amplamente deba�do no Santos Export

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 ad-

ministra o complexo portuá-

rio, 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 den-

tro do Porto, já próxima da 

saturação.

 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 Gua-

rujá 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 Bar-

nabé e o Pá�o do Macuco (clus-

ter de celulose), em Santos. 

 Outra importante modifi-

cação no trajeto atual é a sepa-

ração dos cruzamentos rodo-

ferroviários, que garan�-rão a 

fluidez do trânsito por trens, 

ampliando a eficiência da ope-

ração. 

 Também será construída 

uma “pera” ferroviária na re-

gião 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 cap-

turar granéis sólidos de descar-

ga no cluster de fer�lizantes. 

 Hoje a operação de frete 

de retorno é lenta porque, sem 

a pera, os trens têm de fazer 

manobras que demoram horas 

e drenam eficiência do sis-

tema, tornando-o an�compe-

��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 lucra-

�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 cres-

cimento para este �po de ope-

ração 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 pai-

nel de quinta-feira, marcado 

para às 9h30. 

 O assunto será a desesta-

�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.

  

Para Fabrício Julião, é preciso que o governo tenha o compromisso 
de levar adiante a discussão sobre a desesta�zação dos portos

 

 
 

 
 

SANTOS EXPORT 2022
Dias 03 e 04 de agosto, Guarujá (SP)

Programação preliminar e sujeita a alterações

(exclusivo a conselheiros, autoridades e patrocinadores)

Dia 03 | Hoje 

(período da manhã de a�vidade presencial exclusiva para os patrocinadores 

inscritos junto à produção do evento)

09h00 Saída do Hotel Sofitel Jequi�mar para o Iate Clube de Santos

10h00 Embarque no Iate Clube para visita marí�ma ao Porto de Santos      

(lancha Fabiana)

12h30 às 14h30 Almoço no Iate Clube

15h00 Chegada ao hotel

17h30 Início da transmissão online

18h00 Cerimônia de Premiação do Porto Hack Santos

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 04 | Amanhã

09h00 Apresentação: Acessos terrestres ao Porto de Santos

 - Felipe Queiroz, secretário nacional de Transportes Terrestres

09h30 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

11h00 Coffee break

11h30 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

Palestrante: 

- Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority

Debatedores convidados: 

- Guilherme Penin, vice-presidente da Rumo Logís�ca

- 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

“Há muito o que se discu�r sobre 
a desesta�zação do Porto”, diz Julião

O SECRETÁRIO 

NACIONAL DE 

PORTOS E 

TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS, 

MARIO POVIA, 

E O DIRETOR-GERAL 

ANTAQ,  AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS, 

EDUARDO NERY, 

PARTICIPARÃO DO 

SANTOS EXPORT 

Frame/ZR News
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A empresa Vibra, vencedora do 

leilão para arrendamento da 

área BEL08 no Porto de Mira-

mar, em Belém (PA), está inves-

�ndo R$ 70 milhões em me-

lhorias e ampliação da base, 

cuja capacidade instalada pas-

sará de 50 mil m³ para 78 mil m³. 

Este é o maior inves�mento 

atual da companhia em uma 

unidade operacional.

 O Porto de Miramar conta, 

atualmente, com mais de 130 

querosene de aviação.

 Com a ampliação do em-

preendimento, a base refor-

çará o suprimento de deriva-

dos e biocombus�veis no es-

tado do Pará, garan�ndo a 

autonomia no suprimento de 

combus�veis, além de trazer 

bene�cios para o estado — 

como 120 empregos diretos 

com pico de 250 no auge da 

obra.

 “Este é um inves�mento 

importante para a Vibra. O 

Porto de Miramar é um termi-

nal estratégico, pois movimen-

ta grande parte do combus-

mil m³ de capacidade instalada 

de tancagem. A Vibra já ope-

rava no porto e após o proces-

so de arrendamento celebrou 

o contrato que será válido por 

20 anos, podendo ser suces-

sivamente renovado, até o li-

mite de 70 anos.

 As a�vidades projetadas 

para o arrendamento envol-

vem operações de movimen-

tação e armazenagem de gra-

néis líquidos combus�veis. Ao 

todo, serão sete tanques para 

armazenagem de gasolina, 

etanol anidro e hidratado, óleo 

combus�vel, diesel, biodiesel e 

Ao todo, serão sete tanques para 
armazenagem de gasolina, etanol

 anidro e hidratado, óleo combus�vel, 
diesel, biodiesel e querosene de aviação

Vibra investe R$ 70 milhões
em ampliação de base 

no Porto de Miramar 
Capacidade instalada passará de 50 mil m³ para 78 mil m³

Divulgação

Empresa realiza primeira operação de 
cabotagem de fer�lizantes a granel do País

Modalidade viabiliza a primeira remessa de um produto premium para a 
região do Matopiba, composta pelos estados do Maranhão, Tocan�ns, Piauí e Bahia

A empresa Yara, líder mundial 

em nutrição de plantas, iniciou 

na úl�ma segunda-feira (1) o 

primeiro envio de fer�lizantes a 

granel via cabotagem do País. A 

operação foi iniciada em seu 

píer próprio no Porto do Rio 

Grande (RS), com o embarque 

de 15 mil toneladas da linha de 

fer�lizantes especiais YaraBasa, 

com des�no até a sua Unidade 

Misturadora de São Luís, no 

Maranhão. 

 A carga, composta por NP 

e NPK, irá atender os agricul-

tores da região do Matopiba, 

formada pelos estados do Ma-

ranhão, Tocan�ns, Piauí e Bahia, 

principalmente aqueles que 

trabalham com a cultura de 

soja. A embarcação navegará 

por toda a costa brasileira sem 

escalas e tem previsão de che-

gada na capital maranhense em 

aproximadamente sete dias.

 A nova opção de transpor-

te vai o�mizar o potencial pro-

du�vo do complexo e propor-

cionar ganhos logís�cos e am-

bientais, além de viabilizar a 

primeira remessa de um produ-

to premium para a região do 

Matopiba.  

Divulgação/Yara Brasil

A embarcação navegará por toda a costa brasileira sem escalas e tem 
previsão de chegada na capital maranhense em aproximadamente sete dias

encerrando. 

 “O mercado da Fronteira 

Norte é o que mais cresce em 

termos de área plantada no 

País, e agora teremos mais uma 

opção de abastecimento para a 

região, com um produto nacio-

nal. Hoje o local trabalha majo-

ritariamente com matéria-pri-

ma importada, então esta 

movimentação levará mais 

uma opção de abastecimento 

de fer�lizantes, ajudando na 

segurança da cadeia e permi-

�ndo a aceleração e desenvol-

vimento da agricultura local”, 

explica o execu�vo.

 O transporte do fer�li-

zante via cabotagem, além de 

ser uma operação mais vanta-

josa operacionalmente, rápida 

e segura, também é mais sus-

tentável. 

 “Uma carga de 15 mil tone-

ladas, por exemplo, par�ndo de 

Rio Grande para São Luís, 

precisaria de 405 caminhões 

para realizar o trajeto de mais 

de 3 mil quilômetros via rod-

ovias, o que passa a ser feito em 

aproximadamente sete dias por 

mar, com apenas um navio”, 

esclarece Maicon. 

 De acordo com o execu-

�vo, a cabotagem tornou-se 

uma opção viável devido aos 

úl�mos avanços do BR do Mar, 

programa que visa equilibrar a 

matriz de transporte brasileira, 

que, entre outras medidas, 

possibilitou a redução da taxa 

AFRMM (Adicional ao Frete 

para Renovação da Marinha 

Marcante) e desobrigou a ne-

cessidade de frota própria para 

aderir à modalidade. 

 “Em um contexto em que a 

logís�ca é um dos grandes 

desafios para a entrega dos 

fer�lizantes para a safra de ve-

rão, contarmos com uma nova 

modalidade de transporte é 

fundamental para a segurança 

alimentar”, destaca.

 Neste cenário, o complexo 

de Rio Grande (RS), considera-

do o maior e mais moderno 

parque de produção, mistura e 

expedição de fer�lizantes da 

América La�na, e um inves�-

mento de R$ 2 bilhões da 

companhia, torna-se um grande 

polo para a empresa enviar so-

luções nutricionais especiais 

para os portos de todo o Brasil, 

via cabotagem, e ainda para 

outros países via frete marí�mo. 

 Para o�mizar a operação 

local, a Yara instalou neste ano 

o shiploader, equipamento que 

permite o carregamento a gra-

nel dos fer�lizantes diretamen-

te para os navios, além de pos-

sibilitar o transbordo de produ-

tos entre embarcações, tornan-

do a operação de píer ainda 

mais ágil e ampliando o leque 

de localidades atendidas pela 

Yara a par�r da unidade.

SEGUNDO A YARA, 

A CABOTAGEM 

TORNOU-SE UMA 

OPÇÃO VIÁVEL 

DEVIDO AOS 

ÚLTIMOS AVANÇOS 

DO BR DO MAR, 

PROGRAMA QUE 

VISA EQUILIBRAR A 

MATRIZ DE 

TRANSPORTE 

BRASILEIRA 

 

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

 “Este envio de fer�lizantes 

via cabotagem ao Maranhão 

traz diversos bene�cios, como 

o acesso aos agricultores das 

regiões Norte e Nordeste às 

linhas de fer�lizantes especiais 

da Yara, especialmente duran-

te um momento crí�co de rup-

turas nas cadeias de forneci-

men-to em razão da guerra (na 

Ucrânia)”, diz Maicon Cossa, 

vice-presidente Comercial da 

Yara Brasil. 

 A região do Matopiba 

plantou cerca de 8,2 milhões 

de hectares na safra 2020/21, 

segundo a Companhia Nacio-

nal de Abastecimento (Conab), 

e possui previsão de acréscimo 

de área nesta safra que está se 
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�vel consumido no estado do 

Pará, além dos granéis líquidos 

que são distribuídos nas re-

giões de influência do porto. 

Com a ampliação das instala-

ções, a Vibra segue com sua 

missão de assegurar o abas-

tecimento da região além de 

atender toda a demanda da 

cadeia logís�ca do chamado 

‘Arco Logís�co Norte’, que está 

bastante aquecida”, afirma Mar-

celo Fernandes Bragança, vice-

presidente execu�vo de Ope-

rações, Logís�ca e Sourcing da 

Vibra.

 O Porto de Miramar fica à 

margem direita da baía de Gua-

jará, a uma distância fluvial de 

4,5 km do Porto de Belém, sen-

do uma extensão do porto 

organizado, e especializado em 

operações com derivados de 

petróleo, álcool hidratado, sod-

a cáus�ca, gás liquefeito de pe-

tróleo e demais granéis líquidos 

inflamáveis.

 É um terminal "estratégi-

co", pois movimenta todo o 

combus�vel consumido no Es-

tado do Pará.

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

REGIÃO NORTE



Colheita da safrinha de milho em MT 
a�nge 97,95% da área plantada, diz Imea

Trabalhos estão 13,76 pontos percentuais adiantados em comparação com igual período do ano passado

Sudeste (92,39%).

 Já a colheita de algodão da 

safra 2021/22 em Mato Gros-

so alcançou 44,79% da área 

plantada até o fim de julho, 

avanço de 12,85 pontos por-

centuais em uma semana, 

informou o órgão. Os traba-

lhos estão 21,76 pontos per-

centuais adiantados em com-

paração com igual período do 

ano passado, quando a�n-

giram 23,03% da área. A 

re�rada da fibra também está à 

frente da média dos úl�mos 

cinco anos, de 27,89%.

 A colheita do algodão está 

mais avançada na região nor-

deste (75,95% da área) e mais 

lenta no oeste (33,81%). O 

Imea projeta colheita de 1,953 

milhão de toneladas de algo-

dão em pluma no Estado na 

safra em área cul�vada de 1,18 

milhão de hectares.

SOJA

Os preços da soja caíram no 

A colheita do milho em Mato 

Grosso a�ngiu 97,95% da área 

plantada no Estado, segundo o 

Ins�tuto Mato-grossense de 

Economia Agropecuária (Imea), 

até o úl�mo dia 29. O órgão 

es�ma produção de 39,16 

milhões de toneladas de milho 

para a região na safra 2021/22.

Os trabalhos estão 13,76 pon-

tos percentuais adiantados em 

comparação com igual período 

do ano passado, quando alcan-

çaram 84,19% da área, e tam-

bém estão à frente da média 

dos úl�mos cinco anos, de 

90,63%.

 A colheita está mais avan-

çada nas regiões Nordeste 

(99,94% da área) e Médio-

Norte (99,71%) e mais lenta no 

Brasil e nos Estados Unidos 

nos úl�mos dias. Segundo 

pesquisadores do Centro de 

Estudos Avançados em Econ-

omia Aplicada (Cepea), a des-

valorização domés�ca está 

atrelada à menor demanda 

externa, sobretudo da China, 

ao enfraquecimento da procu-

ra por parte de indústrias inter-

nas e à queda dos prêmios de 

exportação.

 Quanto à demanda inter-

na, representantes de esma-

gadoras adquiriram maiores 

lotes do grão na primeira quin-

zena de julho, sem necessida-

de, portanto, de realizar novas 

aquisições na úl�ma semana. 

Além disso, esses comprador-

es estão atentos à menor de-

manda externa. Vale lembrar 

que, no primeiro semestre de 

2022, o Brasil embarcou 53,07 

milhões de toneladas de soja, a 

menor quan�dade para o pe-

ríodo desde 2019.

 Já o recuo na exportação 

brasileira se deve à diminuição 

dos embarques à China e aos 

Países Baixos, que registraram 

respec�vas quedas de 11,53% 

e de 19,8% no compara�vo 

entre os primeiros semestres 

de 2021 e de 2022, de acordo 

com dados da Secex.
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REGIÃO CENTRO-OESTE

A colheita do milho está mais avançada 
nas regiões Nordeste (99,94% da área) 
e Médio-Norte (99,71%) e mais lenta 
no Sudeste (92,39%) 

Divulgação

QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022
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