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Os portos brasileiros contam com um  órgão que reúne 

representantes de sua comunidade: autoridades, empresários e 

trabalhadores. Trata-se do Conselho de Autoridade Portuária 

(CAP). Criado em 1993, pela Lei n.º 8.630, eles contavam com 

poderes delibera�vos, ou seja, o que era determinado pelo 

colegiado tornava-se regra para o respec�vo complexo portuário. 

Essa realidade perdurou por 20 anos, até 2013, quando uma 

nova legislação portuária, a Lei nº 12.815, o tornou apenas 

consul�vo - a Autoridade Portuária, por exemplo, pode consultar 

o CAP sobre uma determinada questão, mas sua deliberação 

não precisa ser seguida.

Tal situação vem sendo cri�cada há quase 20 anos, tanto por 

empresários como por trabalhadores. Para eles, com a redução de 

poder do conselho, a própria comunidade portuária foi prejudicada, 

tendo sua atuação reduzida. Na prá�ca, as decisões são tomadas 

pelas autoridades do porto sem o envolvimento do setor privado e 

de força de trabalho local.

Nessa úl�ma edição do Santo Export - Fórum Regional para a 

Logís�ca e a Infraestrutura Portuária, realizado na quarta e na 

quinta-feira da semana passada, dias 3 e 4, em Guarujá (SP), a 

questão envolvendo os CAP voltou a ser deba�da. E o tema chegou 

à Carta de Compromisso em Ano Eleitoral, emi�da ao término do 

evento e que lista as metas defendidas durante o seminário e que 

serão entregues aos candidatos par�cipantes da eleição deste ano. 

Nela, consta a necessidade de “resgatar a força do Conselho de 

Autoridade Portuária (CAP) com efe�vas condições de atuar de 

forma estratégica nos processos decisórios e em um panorama em 

que não seja meramente informado dessas decisões”.

O sistema portuário é coordenado pelo Governo Federal, através 

do Ministério da Infraestrutura e das autoridades portuárias 

subordinadas a ele, e pelas polí�cas públicas implantadas pela 

pasta. Fica claro o protagonismo da União nesse processo. Mas 

não se pode descartar a par�cipação dos entes locais nos debates 

sobre o desenvolvimento dos complexos portuários. Afinal, são 

eles que convivem com os problemas co�dianos, sofrem seus 

impactos e melhor conhecem o alcance de seus reflexos. 

Ins�tucionalmente, Brasília determina as ações necessárias para o 

crescimento do setor, mas são principalmente as empresas e os 

trabalhadores que lidam com a realidade desse mercado diariamente.

Nesse sen�do, resgatar a força do CAP, mesmo que não 

devolvendo seus poderes delibera�vos, é entender a importância 

da voz regional na solução dos problemas e na definição de ações 

para o crescimento do segmento. E tal medida deve ser feita de 

forma ins�tucional, com base em normas sistema�zadas, de modo 

que esta mudança seja man�da, mesmo diante da alteração dos 

ocupantes de cargos públicos.

A polí�ca de desenvolvimento do setor portuário é uma 

responsabilidade da União, mas os entes regionais não podem ser 

isolados de seu processo de criação. E uma das formas de garan�r 

essa par�cipação é fortalecendo os CAP, bandeira defendida há 

quase duas décadas e que se mostra cada vez mais importante 

para o desenvolvimento do setor.

3 Ministro visita Porto de Santos e 
discute desesta�zação com 
órgãos públicos
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Itajaí 1

O Porto de Itajaí (SC) lançou 

o edital de arrendamento de 

seus berços 1 e 2 na úl�ma 

quinta-feira. A concessão 

será por até dois anos, 

período no qual o Governo 

Federal irá concluir o 

processo de desesta�zação 

do complexo marí�mo. De 

acordo com a Superintendência 

do Porto (a autoridade 

portuária, que é um órgão 

municipal), o atual arrendatário 

dos berços, a APM Terminals, 

não desejou estender o 

contrato em vigor, que 

terminará no próximo mês 

de dezembro. Por isso será 

necessária uma nova licitação.

Itajaí 2

Os interessados na exploração 

dos berços tem até as 19 

horas da próxima sexta-feira, 

dia 12, para apresentar sua 

proposta. O contrato com o 

futuro concessionário terá 

uma validade inicial de seis 

meses, podendo ser 

prorrogado por até dois 

anos ou até a conclusão do 

processo de desesta�zação.

Itajaí 3

Em nota, o superintendente 

do Porto, Fábio da Veiga, 

disse que “após a nega�va da 

APM Terminals em manter 

as a�vidades nas mesmas 

condições, somos obrigados 

a realizar o processo sele�vo 

simplificado. A empresa com 

a melhor proposta assumirá 

o arrendamento transitório 

e ficará à frente do nosso 

porto até a finalização da 

desesta�zação. A própria 

APM Terminals também 

poderá par�cipar do 

processo transitório”.

Itajaí 4

A APM Terminals informou 

que tem interesse em se 

manter como operador 

transitório dos dois berços. 

Mas, segundo seu diretor 

superintendente em Itajaí, 

Aris�des Russi Júnior, o atual 

contrato não é “sustentável”. 

Por isso, chegou a apresentar 

uma proposta para permanecer 

como concessionário. A 

resposta da Superintendência 

do Porto foi oferecer a 

con�nuidade do atual 

contrato. “Neste momento, 

permanecemos abertos ao 

diálogo e torcemos para que 

as decisões tomadas para o 

Porto de Itajaí levem em 

consideração sua grandeza e 

sua importância para toda a 

comunidade portuária”, 

destacou o execu�vo em nota.

Ministro visita o 
Porto de Santos e 

discute desesta�zação 
com órgãos públicos

O ministro da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, visitou a sede 
da Santos Port Authority e percorreu 
o canal de navegação do porto 

Ministro da Infraestrutura quer celeridade na tramitação do 
processo de priva�zação para lançar edital em dezembro 

NACIONAL

O terminal STS 10 terá uma 
área total de 601.101m², 

na região do Saboó, na margem 
direita do Porto de Santos

públicas no País. Em 2018, 

eram R$ 40 bilhões em prejuízo. 

No ano passado, fecha-mos 

com R$ 188 bilhões de lucro”, 

d i sse  Sampa io  em v ídeo 

publiado em suas redes so-ciais.

STS10

O ministro da Infraestrutura e 

as equipes técnicas também 

discu�ram sobre o terminal 

STS 10, cuja audiência pública 

para o processo licitatório foi 

realizada em 19 de abril úl�mo, 

pela Antaq. “Um terminal 

grande e importante que esta-

mos modelando para contêi-

ner”, afirmou em vídeo.

 O STS10 terá uma área 

total de 601.101m², na região 

Saboó, na margem direita do 

Porto de Santos. Os inves-

�mentos previstos são de 

R$3,29 bilhões. A futura arren-

datária deverá realizar os in-

ves�mentos necessários para 

o terminal ser dotado de capa-

cidade operacional para, no 

mínimo, 1,9 milhão TEU/ano 

(TEU é a unidade de medida 

Um dia depois de par�cipar da 

cerimônia de encerramento do 

Santos Export, em Guarujá 

(SP), o ministro da Infraes-

trutura, Marcelo Sampaio, fez 

uma visita técnica ao Porto de 

Santos na manhã de sexta-feira 

(5). Ele se reuniu com equipes 

da Agência Nacional de Trans-

portes Aquaviários (Antaq), 

Empresa de Planejamento e 

Logís�ca SA (EPL), Secretaria 

de Portos e Transportes Aqua-

viários, Conselho Administra-

�vo de Defesa Econômica 

(Cade) e Tribunal de Contas da 

União (TCU) para discu�r sobre 

os trâmites da desesta�zação.

 O primeiro compromisso 

do dia foi a visita à sede da 

Santos Port Authority (SPA), a 

Autoridade Portuária do com-

plexo san�sta. “Estamos traba-

lhando para a desesta�zação 

do Porto de Santos ainda neste 

ano de 2022. Estamos com 

todo o grupo, junto com a An-

taq, o Cade e o TCU, analisando 

os úl�mos números com rela-

ção a essa desesta�zação, que 

será muito importante”, disse 

Sampaio em vídeo divulgado 

em suas contas no Instagram e 

Arquivo/Divulgação SPA

realizado na noite de quinta-

feira (4), no hotel Sofitel Gua-

rujá Jequi�mar.

 “A Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp) 

dava prejuízo, em 2018, e, em 

apenas três anos, nós temos 

um lucro operacional de R$330 

milhões. Isso não é dife-ente 

quando olhamos as empresas 

equivalente a um contêiner de 

20 pés).

 Entre as obras a serem 

feitas estão: construção de cais 

de atracação com extensão 

total de 1.209 metros lineares; 

dragagem de aprofundamento 

na área dos berços de atraca-

ção; construção de pá�o (retr-

oárea), na área compreendida 

entre o cais existente e o novo 

cais, de aproximadamente 

97.310 m²; e implantação de 

ramal ferroviário com extensão 

total de no mínimo 1.500 m.

 O valor global es�mado do 

contrato é de R$ 27,8 bilhões. 

A duração será de 25 anos, com 

celebração de contrato e início 

das operações previstas para 

2023. Os valores de arrenda-

mento devidos pela licitante 

vencedora à administração do 

porto serão: R$ 6,2 milhões em 

parcelas fixas mensais e R$54,55 

por contêiner movimentado.

SÁBADO E DOMINGO, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022

ESTAMOS 

TRABALHANDO PARA 

A DESESTATIZAÇÃO DO 

PORTO DE SANTOS 

AINDA NESTE 

ANO DE 2022. 

ESTAMOS COM 

TODO O GRUPO, 

JUNTO COM A ANTAQ, 

O CADE E O TCU, 

ANALISANDO OS 

ÚLTIMOS NÚMEROS 

COM RELAÇÃO A ESSA 

DESESTATIZAÇÃO, 

QUE SERÁ MUITO 

IMPORTANTE”

MARCELO SAMPAIO 

ministro da Infraestrutura

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

no Twi�er.

 “Estamos no Porto de San-

tos, onde a eficiência do setor 

privado e a gestão técnica do 

setor público têm feito a dife-

rença. Esse, que já é o maior 

porto do Hemisfério Sul, está 

se tornando o melhor porto em 

operação”, declarou o ministro, 

repe�ndo o que havia dito em 

seu discurso no Santos Export, 

Reprodução/Instagram
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O navio MV Captain John P foi 

impedido de atracar no Porto 

de Santos devido à suspeita de 

casos de monkeypox, mais 

conhecida como varíola dos 

macacos, entre os tripulantes.  

A Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (Anvisa) desauto-

rizou a entrada da embarcação 

de bandeira do Chipre, que 

veio do Porto de San Lorenzo, 

na Argen�na. 

 Em nota, a Santos Port 

Authority (SPA) respondeu que 

foi informada sobre a suspeita 

pela agência reguladora. “A 

embarcação encontra-se na 

área de fundeio, não estando, 

neste momento, autorizada a 

atracar ou operar por parte da 

Anvisa. A SPA seguirá as 

orientações da autoridade 

sanitária em relação à preven-

Anvisa desautorizou a entrada da embarcação Captain John P
após suspeita de incidência da doença entre os tripulantes

com secreções respiratórias, 

lesões de pele de pessoas 

infectadas ou objetos recente-

mente contaminados. A erup-

ção geralmente se desenvolve 

pelo rosto e depois se espalha 

para outras partes do corpo, 

incluindo os órgãos genitais. 

 A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) emi�u alerta 

sobre casos da doença em paí-

Navio com casos suspeitos 
de varíola dos macacos 

 barrado no Porto de Santos

ção do contágio”, informou a 

Autoridade Portuária.

 O BE News procurou a 

Anvisa para mais esclareci-

mentos sobre o caso, mas a 

agência não retornou com as 

informações até o fechamento 

desta edição. 

Monkeypox 

Segundo informa o site oficial 

da Anvisa, a monkeypox, ou 

varíola dos macacos, é uma 

doença causada pelo vírus 

Monkeypox do gênero Ortho-

poxvirus e família Poxviridae. 

Apesar do nome popular, é 

importante destacar que os 

macacos não são reservatórios, 

ou seja, não são capazes de 

permi�r que o vírus da varíola 

ses não endêmicos. Dessa for-

ma, em 23 de maio deste ano 

foi a�vada a Sala de Situação 

de Monkeypox, na Secretaria 

de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde, para 

coordenar a resposta aos casos 

prováveis da doença no país e 

organizar as ações relacio-

nadas à vigilância e à assistên-

cia à saúde. 

 

A embarcação se encontra na área de fundeio do 
Porto de Santos, segundo informou a Autoridade Portuária

Robert Alves/Marine Traffic

viva e se mul�plique em seus 

organismos. Embora o reserva-

tório seja desconhecido, os 

principais candidatos são peque-

nos roedores (como esquilos, 

por exemplo) nas florestas 

tropicais da África, principalmen-

te na África Ocidental e Central. 

 A transmissão entre hu-

manos ocorre principalmente 

por meio de contato pessoal 

O NAVIO MV CAPTAIN 

JOHN P, DE BANDEIRA 

DO CHIPRE, VEIO DO 

PORTO DE SAN LORENZO, 

NA ARGENTINA

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

REGIÃO CENTRO-OESTE

O estado do Mato Grosso, no 

centro-oeste brasileiro, liderou 

as entregas de fer�lizante ao 

mercado no período que vai de 

janeiro a maio deste ano, con-

tabilizando 3,686 milhões de 

toneladas. O volume repre-

senta 25,2% do total do acu-

mulado do ano, que foi de 

14,624 milhões de toneladas, 

1,7% superior se comparado 

aos primeiros cinco meses de 

2021. Os dados são da Asso-

ciação Nacional para Difusão 

de Adubos (Anda), os mais 

recentes divulgados pela en-

�dade.

 Atrás de Mato Grosso a-

parece o Paraná, com 1,858 

milhão de toneladas, e Goiás, 

com 1,707 milhão de tone-

20,5% superior à do mesmo 

período do ano passado.

 Já a importação de adubos 

intermediários aumentou 3,9% 

em maio comparado ao mesmo 

mês em 2021, com 3,1 milhões 

de toneladas. O volume de 

fer�lizantes intermediários 

importados nos primeiros cinco 

meses do ano, de 14,32 mi-

lhões de toneladas, foi 15,7% 

superior ao de igual período do 

ano passado. 

 A maior parte do volume 

importado no acumulado do 

ano, 4,552 milhões de tone-

ladas (31,8% do total), chegou 

ao País pelo Porto de Parana-

guá (PR) – crescimento de 

15,1% na comparação com 

igual período em 2020.

ladas. Na sequência aparecem 

os estados de São Paulo, com 

1,685 milhão, Minas Gerais, 

com 1,211 milhão, e Rio Gran-

de do Sul, com 1,154 milhão.

 Quando isolado o mês de 

maio, as entregas de fer�li-

zantes ao consumidor final 

somaram 3,256 milhões de 

toneladas, 4,7% menos em 

comparação com o mesmo mês 

 As exportações do pro-

duto, em maio, caíram 54,5% 

ante igual mês de 2021, com 

33 mil toneladas vendidas ao 

mercado externo no mês. De 

janeiro a maio deste ano, o vo-

lume exportado chegou a 

175,923 mil toneladas, queda 

anual de 25,6%.

do ano passado. 

 Em relação à produção 

nacional de fer�lizantes inter-

mediários, houve um aumento 

de 14,6% na comparação 

anual. Foram 689,612 mil 

toneladas de adubos inter-

mediários produzidos no mês. 

A produção acumulada nos 

cinco meses do ano, de 3,259 

milhões de toneladas, foi 

Mato Grosso lidera entrega de fer�lizantes ao mercado
O volume representa 25,2% do total do acumulado do ano, que foi de 14,624 milhões de toneladas

A MAIOR PARTE DO 

VOLUME IMPORTADO 

NO ACUMULADO 

DO ANO, 

4,552 MILHÕES 

DE TONELADAS 

(31,8% DO TOTAL), 

CHEGOU AO PAÍS 

PELO PORTO DE 

PARANAGUÁ (PR) – 

CRESCIMENTO 

DE 15,1% NA 

COMPARAÇÃO COM 

IGUAL PERÍODO 

O volume de fer�lizantes entregue por 
Mato Grosso representa 25,2% do total do 
acumulado do ano, que foi de 14,624 milhões 
de toneladas, 1,7% superior se comparado 
aos primeiros cinco meses de 2021

Mirko Fabian/Pexels

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br
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PORTUGAL

Se acontecer, a paralisação será no fim de semana dos dias 19 a 21 deste mês

Trabalhadores de aeroportos 
de Portugal ameaçam fazer greve

Os trabalhadores da aviação 

civil de Portugal ameaçaram, 

no início desta semana, fazer 

uma greve de três dias no final 

deste mês, pleiteando melho-

res salários e condições de 

trabalho. A paralisação foi mar-

cada para o período que vai do 

próximo dia 19 até o dia 21, um 

fim de semana de verão geral-

mente movimentado para via-

gens, segundo informaram os 

sindicatos da categoria em um 

comunicado conjunto.

 A ameaça de greve par�u 

de duas associações, o Sindi-

cato dos Trabalhadores da 

Aviação Civil de Portugal (Sin-

tac) e do Sindicato dos Funcio-

nários da Aviação Comercial 

(SQAC), que acusam a operad-

ora aeroportuária ANA - Aero-

portos de Portugal de não 

repassar os lucros ob�dos no 

úl�mo ano. Em 2021, a ANA 

registrou lucro líquido de 25,5 

milhões de euros (cerca de 

R$135,5 milhões), revertendo 

fortemente o resultado nega-

�vo do ano anterior.

 Se os trabalhadores real-

mente pararem, será mais uma 

greve frente a uma série de 

paralisações que o setor de 

transportes da Europa vem 

enfrentando desde a flexibili-

zação das medidas impostas 

pela pandemia. 

 A operadora aeroportuá-

ria ANA, que administra 10 

Pixabay

aeroportos em Portugal, in-

cluindo Lisboa, Porto e Faro, e o 

grupo francês Vinci, que con-

trola a ANA, foram acusadas de 

obter lucros líquidos de vários 

milhões de euros, e não pagar 

salários decentes aos seus tra-

balhadores.

 Os sindicatos também exi-

gem que a ANA e a Vinci ado-

tem medidas "urgentes" para 

garan�r que os trabalhadores 

se sintam seguros no desem-

penho de suas funções.

 "Só com essa greve conse-

guiremos alcançar o que há 

muito falta à empresa: estabili-

dade social, respeito aos di-

reitos dos trabalhadores e, 

fundamentalmente, às pes-

soas", afirmaram os sindicatos.

 Em nota, a ANA lamentou a 

decisão das associações, e 

informou que os salários foram 

revistos em abril, além de bônus 

atribuídos aos trabalhadores. 

 “A ANA con�nuará a pro-

mover o diálogo com os parcei-

ros sociais e con�nuará a nego-

ciação em curso”, disse a ANA.

SÁBADO E DOMINGO, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

A paralisação foi marcada para o período que vai do próximo dia 19 até 21 
deste mês, um fim de semana de verão geralmente movimentado nos aeroportos

 Os sindicatos representam 

não apenas alguns tripulantes 

de cabine, mas também serviços 

de assistência em terra e outras 

empresas relacionadas ao setor 

de aviação.
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Três navios partem da Ucrânia
com 57 mil toneladas de milho

estáveis e previsíveis para to-

dos os par�cipantes do merca-

do”, escreveu ainda o ministro. 

 Kubrakov destacou ainda 

a importância do escoamento 

dos grãos ucranianos para 

combater a crise alimentar 

global. “Tais medidas são ne-

cessárias não apenas pela eco-

nomia ucraniana, mas também 

pelo mundo. Quanto mais cedo 

conseguirmos exportar 20 

milhões de toneladas da safra 

do ano passado e começar a 

exportar uma nova, mais rápido 

a situação alimentar no mundo 

Três navios graneleiros trans-

portando 57 mil toneladas de 

milho par�ram de portos da 

Grande Odessa, na Ucrânia, na 

manhã de sexta-feira (5). São 

eles o Navi-Star, o Rojen e o 

Polarnet. A informação foi 

compar�lhada pelo ministro de 

Infraestrutura ucraniano, Ole-

ksandr Kubrakov, em sua conta 

no Facebook.

 “Esta manhã (sexta-feira, 

dia 5), a primeira caravana de 

navios com grãos ucranianos 

par�u dos portos da Grande 

Odessa. A bordo de três grane-

leiros, Navi-Star, Rojen e 

Polarnet, 57 mil toneladas de 

milho ucraniano, que são en-

viados para a Turquia, Grã-

Bretanha e Irlanda. A caravana 

de hoje retomou o transporte 

do porto de Chornomorsk”, 

publicou.

 Segundo Kubrakov, os três 

portos de Odessa podem rec-

eber cerca de 100 navios de 

melhorará”, afirmou.

 Os embarques são fruto 

do acordo firmado em Istambul 

entre a Organização das Na-

ções Unidas (ONU), Turquia, 

Ucrânia e Rússia após meses 

de negociações. Sob o docu-

mento, as partes em conflito 

concordaram em não atacar os 

navios que transitam pelo Mar 

Negro. Os navios com as car-

gas da Ucrânia par�ram em 

comboio, guiados por pilotos 

do país, e as cargas serão ins-

pecionadas em Istambul.

Segundo o ministro de Infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, 
a carga tem como des�no Turquia, Grã-Bretanha e Irlanda

Os graneleiros Navi-Star, Rojen e Polarnet par�ram do 
Porto de Odessa transportando 60 mil toneladas de milho 

SEGUNDO O 

MINISTRO DE 

INFRAESTRUTURA 

DA UCRÂNIA, 

OLEKSANDR 

KUBRAKOV, OS TRÊS 

PORTOS DE ODESSA 

PODEM RECEBER 

CERCA DE 100 

NAVIOS DE CARGA 

E EXPORTAR PERTO 

DE 3 MILHÕES DE 

TONELADAS DE 

GRÃOS POR MÊS

carga e exportar perto de 3 

milhões de toneladas de grãos 

por mês. “Esperamos que as 

garan�as de segurança de nos-

sos parceiros da ONU e da 

Turquia con�nuem a funcionar, 

e as exportações de alimentos 

de nossos portos se tornem 

Divulgação/Ministério de Infraestrutura da Ucrânia

Ministério da Defesa da China

Ação chinesa em torno de Taiwan altera rota de navios

Os exercícios militares da Chi-

na com o lançamento de mís-

seis em águas ao redor de 

Taiwan levaram alguns navios a 

navegar pelo Estreito de Tai-

wan evitando proximidade 

com a ilha e interrompendo as 

principais rotas comerciais de 

cargas e commodi�es, segun-

do analistas.

 Embora os portos de Tai-

wan estejam operando nor-

malmente, alguns navios car-

gueiros e petroleiros estão 

desviando da ilha para evitar 

confrontos com militares chi-

neses, atrasando as viagens em 

meio dia, em média.

 Essa situação alerta para 

os impactos no comércio glo-

bal de um eventual conflito 

entre China e Taiwan. O Estrei-

to de Taiwan possui 180 km de 

largura (110 milhas) e uma rota 

Estados Unidos, Nancy Pelosi.

 Foi a primeira vez em 25 

anos que uma autoridade do 

alto escalão norte-americano 

visitou a ilha, que é autogover-

nada, mas a China reivindica 

como parte de seu território.

 O país asiá�co, inclusive, 

marí�ma para o leste da ilha 

são os principais percursos 

para navios que transportam 

cargas do leste da Ásia para os 

Estados Unidos e a Europa.

 Alguns navios já tomaram 

precauções e estão seguindo 

para o leste da ilha, em vez de 

pelo Estreito de Taiwan.

Retaliação

Os exercícios militares são uma 

retaliação da China ao fato de 

Taiwan ter recebido na úl�ma 

terça-feira a presidente da 

Câmara dos Deputados dos 

nunca descartou a possibilid-

ade de usar a força para exercer 

sua soberania e entende que 

suas diferenças com Taiwan 

são um assunto interno.

 De acordo com a emissora 

estatal de TV chinesa, os exer-

cícios militares �veram início 

na quinta-feira, um dia depois 

de a deputada ter deixa-do a 

ilha, e devem se estender até 

este domingo.

 Nancy Pelosi e sua delega-

ção fizeram um tour pela Ásia, 

passando por Singapura, Malá-

sia, Coreia do Sul, Taiwan e Japão.

Embarcações evitam confronto com militares da China; portos de Taiwan operam normalmente

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

TAIWAN É UMA ILHA 

AUTOGOVERNADA, 

MAS A CHINA 

REIVINDICA COMO 

PARTE DE SEU 

TERRITÓRIO E  

NUNCA DESCARTOU 

A POSSIBILIDADE 

DE USAR A FORÇA 

PARA EXERCER 

SUA SOBERANIA

Os exercícios militares �veram início na quinta-feira, um dia depois de 
a deputada ter deixado a ilha, e devem se estender até este domingo

Da Redação
redacao@portalbenews.com.br
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 Ao assis�r a abertura do Santos Export 2022 viajei no tempo sem Fusca.

Voltei a 2003, quando eu e Vitor de Souza convidamos meu jovem sobrinho, 

abrício Guimarães Julião, que nos acompanhava em muitas empreitadas e 

desafios, a ser nosso sócio na criação da Una,  uma empresa de eventos. Ele 

me acompanhava desde os 14, na an�ga empresa, produzindo muitas histórias 

como �rador de xerox em eventos e até ascensorista em cerimônia com o Maluf.

B

Baba-ovo
sem Fusca

Baba-ovo! Foi a primeira reação do meu alter ego. 

Que se dane. Peço licença apenas a quem importa, 

os leitores, em grande maioria execu�vos(as) bem 

sucedidos(as) do imenso universo da infraestrutura 

portuária deste Brasil. E, é claro, ao diretor deste 

jornal, o jornalista Leopoldo Figueiredo, sempre atento para o 

não personalismo. Vou babar ovo sim. Como a grande maioria 

dos que me lêem o fariam, es�vessem na minha situação. 

Portanto, escrevo por todos(as) vocês que fazem jus, ou um 

dia farão, ao reconhecimento que faço agora.

Havia-me disposto a escrever nesta semana sobre o Fusca. Hã? 

Sim, o Fusca, que o pai de muita gente teve como seu primeiro 

carro. Li que uma empresa chinesa, sem autorização da 

Volkswagen nem do Itamar Franco, se é que ainda vive, 

reviveu o querido Besouro. E mais que isso: o Fusquinha 

agora é elétrico, cheio de comodidades, e está sendo fabricado 

especialmente para o público feminino chinês. Por isso já o estão 

chamando de ‘carro da Barbie’. Fato é que ficou lindo e confortável. 

Grande ironia. Enquanto a Volks, agora chinesa também, 

apresenta o protó�po de um veículo elétrico que podemos 

chamar de helicóptero, sem piloto, no admirável mundo novo, 

um concorrente resgata a minha história de vida. Afinal foi em 

um 68 que há 50 anos  desbravei a BR101 até Santa Catarina, 

num Carnaval, atrás de uma loirinha de olhos claros pela qual 

me apaixonara. Ah, que bravata, quantos sustos, quantos 

riscos,  percorrer centenas de quilômetros, sem qualquer 

ergonomia, numa estrada de mão dupla repleta de ônibus e 

caminhões. Felizmente sobrevivi e não falarei mais disso.

Ao assis�r a abertura do Santos Export 2022 viajei no tempo 

sem Fusca. Voltei a 2003, quando eu e Vitor de Souza 

convidamos meu jovem sobrinho, Fabrício Guimarães Julião,  

que nos acompanhava em muitas empreitadas e desafios, a ser 

nosso sócio na criação da Una,  uma empresa de eventos. Ele 

me acompanhava desde os 14, na an�ga empresa, produzindo 

muitas histórias como �rador de xerox em eventos e até 

ascensorista em cerimônia com o Maluf.

Foram muitos anos de muito trabalho, mas uma nova etapa 

estava à frente: nossos próprios eventos, autorais. Fabrício e 

eu idealizamos o Santos Export, nosso primeiro produto, dada 

a importância do tema. E saímos em busca de parceiros. De 

cara foi um sucesso.

Quase 20 anos depois, eu distante, à altura de meus 70 anos, 

convidado a escrever ar�gos para o BE News, retomo minha história 

de jornalista e me deparo com a 20ª edição do Santos Export. 

Que Fusca, que nada! O tema é o sucesso desse menino-homem  

e de todos que o acompanham! Tomou à frente vários desafios 

da vida, manteve a crença na importância da a�vidade portuária 

e lançou-se Brasil afora e adentro, com a pretensão de unir os 

players deste grandioso mercado que vai da produção à 

exportação da riqueza do Brasil.

Sua visão e seu esforço são hoje um case de sucesso nacional, 

eu sei. Mas o que quero destacar, se alguém ainda está me 

lendo, é a sacada ao vislumbrar que o sen�do de tudo seria a 

reunião – e a união – dos principais líderes da ampla cadeia. 

Seria juntar concorrentes – não adversários – do esforço 

produ�vo nacional. E juntando todos, abrir canais respeitosos 

e eficazes, com as maiores autoridades. Graças à rede de 

comunicação que criou, expõe hoje ao mundo a força 

produ�va de um imenso país.

Não é exagero. Fabrício, quando me relatou algumas viagens, 

disse da sua surpresa diante de tantos empreendimentos 

vultosos no campo e na costa que o Brasil não conhecia e 

mereciam ser mostrados. “Esse é o Brasil empreendedor que 

nós temos e muita gente não sabe”, disse.

Ele �nha toda a razão. É admirável este novo universo 

brasileiro. É admirável quantos gestores e gestoras do 

agronegócio, do transporte, da exportação, embarcam não só 

a riqueza nacional mas acima de tudo a esperança de um país 

com toda a chance de ser protagonista neste terceiro milênio. 

Centenas de líderes, técnicos, das áreas privada e pública. 

CEOs que sonham e lutam por um futuro mundo melhor.

Um mundo não para mim, nem tanto para o Fabrício, mas 

certamente para seus encantadores quatro filhos. Que talvez 

até venham a um dia sen�r a sensação do que é andar num 

Fusca, bem melhor do que eu andei um tempo atrás, em 

busca de uma paixão em Santa Catarina.

LUIZ GUIMARÃES
jornalista 

OPINIÃO
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FOCO  

‘‘É preciso
simplificar a vida’’

CURSO

Di�cil mesmo é encontrar Benjamin Gallo� de semblante 
fechado. Se há alguém que transmite bom humor e entusiasmo 
pela vida é esse carioca formado em Direito pela Candido 
Mendes, Sócio Fundador e Administrador do Escritório 
Gallo� e Advogados Associados, além de fazer parte do 
Conselho do Brasil Export e presidir o Portugal Export. 

Católico pra�cante, para ele o importante é simplificar a vida 
e não pisar em ninguém. Tenta fazer isso no trabalho e na 
vida pessoal: “Não tem muito segredo, acho que é acordar 
todo dia para fazer o bem, ajudar a quem precisa, fazer a sua 
parte e o seu melhor. Dá certo, você vai colecionando 
amigos em todos os lugares”, afirma. 

Entre os amigos está Raimundo Carreira, Embaixador do 
Brasil em Portugal. “Consegui agendar uma audiência com 
ele, que conheci quando era Ministro no TCU, e fomos eu e 
o Fabrício Julião, CEO do Brasil Export. O encontro gerou 
uma sinergia, há muitos interesses em comum entre os dois 
países e agora temos o apoio da Embaixada”.

Gallo� elogia o trabalho de Marcelo Sobreira e Silvia 
San�ago, que ficam em Portugal preparando o evento, e 
comenta que esse início é di�cil, mas que ele e Fabrício 
conheciam o desafio: “Não temos a expecta�va de que seja 
muito forte nesse primeiro ano, mas acreditamos que o 
evento tem tudo para se consolidar. Já temos o apoio de 
algumas administrações portuárias em Portugal e o país 
pode ser a porta de entrada para a Europa. Está bem 
posicionado do ponto de vista geográfico e logís�co”.

A confiança vem da experiência e do sucesso do Brasil 
Export: “Vamos consolidar essa ideia e a estratégia de 
atuação entre os países para que o Portugal Export seja um 
viabilizador do fomento das a�vidades. Meu pai, Benjamin 
Galo�, �nha uma frase que eu gosto muito que é: não 
sabendo que era impossível, eu fiz”.

Foi com o pai que ele abriu o escritório em 1997, em 
Brasília. Era recém-formado e o pai entrou com 30 anos de 
experiência, depois de passar pelo Departamento Nacional 
de Portos e Vias Navegáveis na década de 70, pela chefia do 
Jurídico da Portobrás em Brasília e, em seguida, ficar no 
Ministério dos Transportes.

O escritório cresceu e hoje são 15 advogados, além de 
estagiários. “Minha irmã Beatriz também fez Direito e se 
integrou à equipe, ela é uma grande parceira nessa 
caminhada. Meu pai ficou no escritório até falecer, em 2016. 
Ele sempre foi o nosso rumo, a nossa luz e ainda é com 
quem converso espiritualmente nas dúvidas e dificuldades”.

A equipe do Escritório Gallo� e Advogados Associados 
atua em várias frentes: “Esse é o grande mérito do 
escritório, atendemos administrações portuárias, 
arrendatários, Terminais de Uso Privado (TUPs), operadores 
portuários. Não temos uma bandeira de ser a favor de uma 
a�vidade ou categoria, em detrimento da outra. Não 
geramos antagonismo, procuramos atender às necessidades 
das demandas recebidas pelos clientes desde que alinhadas 
com os nossos princípios e valores”.

O retorno e a ampla carteira de clientes demontram a 
confiança: “Sempre lutamos por ausência de privilégios para 
que o mercado possa crescer, que todos par�cipem da 
a�vidade e tenham seu espaço. Defendemos sempre o que 
achamos correto de acordo com a posição ins�tucional do 
escritório e o que é bom para o país na nossa visão”.

No setor de portos e logís�ca, o desafio é a questão da 
segurança jurídica, como detalha: “Não temos o grau de 
segurança jurídica desejado. Acompanhamos revisões de 
normas frequentes, temos uma Cons�tuição que só nesse 
ano, salvo engano, passou por onze emendas 
cons�tucionais, e número grande de alterações norma�vas, 
de mudanças de marcos regulatórios”.

Essa instabilidade é desconfortável, alerta: “Uma pessoa com 
uma caneta não pode ter o poder de alterar o des�no de um 
contrato de longo prazo, de inves�mentos importantes; essa 
precificação traz um Custo Brasil adicional. Precisamos 
caminhar para uma estabilidade maior. Instabilidade 
econômica e polí�ca sem segurança jurídica gera a 
tempestade perfeita.  No Brasil temos um Judiciário que leva 
em média 15 anos para julgar um processo. As ins�tuições 
são perenes, mas as pessoas querem resolver no seu tempo 
de vida esse retorno”.

Galo� está casado há 30 anos com Kelcy e o casal tem 
quatro filhos. O mais velho, Benjamin, completa 22 anos em 
setembro e está estudando nos Estados Unidos; João Vitor 
cursa Direito e estagia no escritório; Carolina faz Medicina 
em Araras, São Paulo; e Paulo Eduardo estuda no segundo 
grau e, aos 17 anos, é faixa preta e o oitavo do ranking 
nacional de Jiu Jitsu, seguindo os passos do pai, que é  faixa 
preta 5º Grau. “Comecei com o mestre Carson Grace, com 
muita honra. Pra�co, ainda, �ro espor�vo, modalidade que 
trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Exige muita 
concentração e respiração. Você tem que usar protetor e 
muita cautela, para evitar acidentes”.

Carioca perfeitamente adaptado à Brasília, o advogado gosta 
de frequentar o lago e levar a molecada para passear de 
lancha: “Faz lembrar a parte molhada do Rio de Janeiro. “É 
uma cidade bonita e funcional, com seus problemas também 
como tantas, mas tem lazer e ambientes inclusivos”.

Divulgação

Entre no
mundo da
evolução
da logís�ca

A logís�ca é fundamental e 
tem função estratégica para a 
economia do país, para a 
compe��vidade das empresas e 
para o desenvolvimento dos 
negócios. Se você tem interesse 
em saber mais, par�cipe do 
Open Connect, evento online 
com inscrição gratuita realizado 
pela Opentech, os dias 23, 24 e 
25 de agosto, em parceria com a 
Fusion e a Praxio

A proposta é mostrar como 
garan�r entregas eficientes com 
custos reduzidos, como manter-
se aberto as tendências e novas 
tecnologias e ainda, como fazer 
isso de forma sustentável. Da 
mesma forma que a indústria 
depende da logís�ca de 
transporte para garan�r o 
recebimento de matéria-prima 
e o escoamento da produção, o 
varejo precisa que as entregas 
sejam ágeis para sa�sfazer as 
exigências dos clientes.

A grande questão é como 
garan�r entregas eficientes com 
custos reduzidos, como manter-
se aberto as tendências e novas 
tecnologias e ainda, como fazer 
isso de forma sustentável.

Entre os temas abordados 
durante o Open Connect, estão: 
logís�cas 4.0, Impactos do ESG, 
tendências e Ações para o�mizar 
a cadeia logís�ca e muito mais. 

Inscreva-se!
h�ps://materiais.opentechgr.com.
br/open-connect

IVANI CARDOSO 
ivani@portalbenews.com.br

ESTILO

Dinheiro traz felicidade? 

Agora a ciência traz uma resposta para essa pergunta tão an�ga. Um novo estudo 

da Harvard Business School, publicado no jornal Valor, mostra que dinheiro alivia 

estresse e traz felicidade, calma e controle, permi�ndo superar obstáculos 

imprevistos. Claro que dinheiro facilita, mas con�nuo acreditando que ele não é 

chave para todos os males. Conheço pessoas com muito dinheiro que nem sabem 

aproveitar o que tem, quase não têm amigos e nem vínculos familiares fortes. E há 

tantos que, vivendo do trabalho de cada dia, conseguem ter harmonia, plenitude e 

bons relacionamentos. Eu acredito, principalmente, que o fator dinheiro não deve 

pesar em duas grandes escolhas: a profissão e a parceria afe�va. Trabalhar no que 

se gosta é uma bênção. E compar�lhar o amor é a receita para superar desafios, 

diferenças, impaciências e até, quem sabe, a falta de dinheiro.
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Divulgação

MERGULHO 

Somos os arquitetos das nossas vidas _ _ _ _ _ _ _

VISUAIS

Espaço, desenhos e formas

BE+

BE-

E segue a tristeza com tantos 
brasileiros em situação de rua. A 
cada mil brasileiros, um está em 
situação de rua. E quando a�nge 
crianças, dói muito mais: a capital 
paulista tem 3.759 crianças e 
adolescentes (grupo de zero a 17 
anos de idade) nessa realidade 
segundo o Censo de Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua, 
realizado pela prefeitura de São 
Paulo no úl�mo mês de maio.

A Associação de Comércio Exterior 
do Brasil (AEB) revelou que, apesar 
da retomada dos resultados 
posi�vos alcançados a par�r de 
2021 com a amenização da 
pandemia da covid-19, o Brasil não 
pode considerar a América do Sul 
um mercado ca�vo para suas 
exportações. A presença crescente 
da China é um dos entraves.

Cien�stas da USP, com base no 
Estudo Longitudinal de Saúde do 
Adulto (Elsa-Brasil), ressaltam que  
o consumo de ultraprocessados é 
um dos fatores que contribuem 
para o declínio do desempenho 
cogni�vo ao longo do tempo. 
Segundo o estudo, a queda 
cogni�va ao longo da vida foi 28% 
maior entre os par�cipantes que 
consumiram mais de 20% das 
calorias diárias em ultraprocessados. 

Sabe uma no�cia que adoro dar? 
Abertura de livraria, como a nova 
Travessa no Shopping Iguatemi 
(Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232), 
em São Paulo/SP). São dois 
andares na nova loja, com 330 m² 
distribuídos entre dois andares e 
iden�dade visual, assinada por Bel 
Lobo. As duas outras unidades 
paulistanas estão no IMS Paulista 
e na Rua dos Pinheiros, 513.

Os loucos por celulares agora 
podem relaxar. Estudo recente 
feito por pesquisadores da 
University College London, 
divulgado por O Globo, revela 
que o uso de celulares e outros 
disposi�vos digitais até melhoram 
a memória, ao contrário do que 
muitos pensam. Segundo eles, 
além de ajudar as pessoas a 
armazenar informações 
importantes, ainda liberam a 
memória para outros conteúdos. 

A dupla Leonardo DiCaprio e 
Mar�n Scorcese promete! Vão 
fazer um filme baseado no livro 
'The Wager: A Tale of Shipwreck, 
Mu�ny, and Murder, de David 
Grann, com lançamento previsto 
para 2023 não Apple TV+. A história 
se passa na década de 1740, 
quando o navio britânico The 
Wager naufraga em uma ilha da 
Patagônia, durante missão secreta 
em busca de um galeão espanhol.

Há uma hora certa para a aposentadoria?
Acho importante reavaliarmos o conceito de 
aposentadoria antes de pensarmos em que 
momento ela deve acontecer. Uma coisa é 
pensarmos na aposentadoria como bene�cio social. 
Esta sim tem um momento para acontecer e a 
decisão deve ser pautada nas regras previdenciárias. 
Porém se pensarmos em nossos projetos de vida, a 
Longevidade nos traz um novo desafio que é 
buscarmos oportunidades para que este momento 
deixe de ser “uma reclusão” ou até mesmo uma 
“exclusão” social para ser um momento de transição 
em nossas vidas. 

Como buscar esse lado posi�vo?
Se olharmos para este momento como uma transição 
para novas oportunidades eu diria que a hora certa 
vai depender muito do planejamento durante a vida 
e a principal dica que eu deixaria é que ele deve 
começar o quanto antes e nunca termina. Afinal, a 
vida não é linear como todos gostaríamos que 
fosse, por isto é preciso que o tempo todo estejamos 
ampliando nossas oportunidades para aumentarmos 
nossos leques de opções para todas as transições 
que teremos que fazer ao longo da vida.

Hoje vive-se mais, isso exige 
planejamento para a aposentadoria?
Sim. Na verdade, a ideia de se planejar não deveria 
estar relacionada ao tempo de vida, e sim ser uma 
questão de comportamento já adquirida. Noto que, 
na maioria das vezes, não percebemos o quanto a 
falta de planejamento nos leva para caminhos que 
não eram aqueles que gostaríamos. A longevidade 
destaca a necessidade de nos planejarmos levando 
em conta três eixos, que acredito serem fundamentais: 
Saúde (Física e Emocional), Educação Financeira e 
Projeto de vida.

As empresas podem colaborar para 

que essa passagem seja mais leve?
Na minha prá�ca profissional, noto que esta ainda é 
uma preocupação somente de grandes empresas. 
Incluir a Longevidade e todas as suas implicações na 

agenda de Recursos Humanos é de fundamental 
importância. As empresas não têm mais como fugir 
de temas como diversidade etária, idadismo, relações 
intergeracionais e preparação para aposentadoria. 

O que deve contar mais nessa preparação?
Costumo dizer que tão ou mais importante que o 
planejamento financeiro são nossos sonhos e obje�vos. 
É di�cil pouparmos para 100 anos? Sim, não tenho a 
menor dúvida. Mas, e sonharmos? E nos mo�varmos e 
termos obje�vos para todo este tempo?  Respondo à 
esta pergunta com perguntas ao invés de respostas, 
porque, ao meu ver são reflexões importan�ssimas 
para que consigamos aproveitar este tempo que 
ganhamos da melhor forma possível.

Quem sofre mais, o homem ou a mulher quando 
se afasta de um cargo ou de um trabalho?
Di�cil responder esta pergunta. Eu poderia generalizar 
é dizer que nas gerações passadas seriam os homens 
porque, diferente das mulheres, eles dedicaram suas 
vidas muito mais ao papel profissional do que aos 
demais papeis. Mas isto vem mudando e não sei como 
isto será nas próximas gerações com o aumento da 
presença feminina no mercado de trabalho.

Sempre é tempo de se repensar 
a trajetória e se reinventar?
Sim. Enquanto es�vermos vivos e alertas aos nossos 
desejos é tempo. As vezes parece que quando falamos 
em reinvenção estamos falando de grandes realizações. 
Isto não é verdade. Como tudo, o ponto de par�da é 
o desejo. O desejo de viver, de sonhar, este, para 
mim, é atemporal.

Divulgação

Com uma intervenção ar�s�ca 
ampla e direta na arquitetura do 
próprio MAC Dragão - Museu 
de Arte Contemporânea 
do Ceará, em Fortaleza, 
Eduardo Frota reúne desenhos 
e elaborações de grandes 
dimensões no plano das 
paredes do espaço. A curadoria 
é de Jacqueline Medeiros. 
A mostra individual lança 
questões sobre arte, 
arquitetura, fluxo, espaço 
e tempo, tais como o que 
significa ser um museu de arte contemporânea do ponto de vista da arquitetura, circuitos de arte no Brasil 
ou ainda até que ponto a obra de um ar�sta contemporâneo está subme�da a arquitetura do espaço exposi�vo. 
Trabalhando com o mínimo de material possível, o ar�sta desnuda desenhos e formas.

Serviço
Exposição DESENHOS. geometria imperfeita / cavidades dilatadas 
R. José Avelino, 10 - Centro, Ceará, Fortaleza 
Até 4 de setembro
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h
Acesso gratuito e livre.

ESTILO

SÁBADO E DOMINGO, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022

Mesmo que você seja jovem, já pensou sobre sua 

aposentadoria ou o que gostaria de fazer depois dela? 

Denise Mazzaferro é consultora nessa área, sócia da 

Angatu IDH e autora do livro “Longevidade – os 

desafios e as oportunidades de se reinventar”.

Nessa entrevista ela conta como é importante se 

planejar para o envelhecer e revela que a aposentadoria 

pode ser um momento de transição para novas 

oportunidades e não de exclusão. Confira:

Divulgação

Divulgação

9


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

