
O trabalho de embarque do
açúcar no Porto de Santos tem
início no interior de SãoPaulo,
especialmentena região deRi-
beirão Preto, principal polo de
produção canavieira do Brasil.
Com 21 usinas em operação, a
região é a maior produtora de
açúcareálcooldomundo.
Cerca de 70% da produção

nacional é escoada pelo cais
santista. Os principais desti-
nos do produto são África,
OrienteMédioeRússia.OBra-
sil também é o maior exporta-
dormundialdacommodity.
O açúcar chega ao complexo

na carroceria de caminhões ou
emvagõesdelocomotivas.Opro-
duto é transportado para os po-
rõesdosnavios,pormeiodeestei-
ras. As operações de embarque
são intensificadasnoperíodode
safra, que vai de abril a outubro.
Nessaépocaécomumaumentar
o fila de cargueiros na barra, à
esperaparaembarcaroproduto.
Para escoar a produção até o

Porto, as companhias sucroal-
cooleirasRumoLogística, sub-
sidiáriadaCosan,eaCoopersu-
car estão investindo na
revitalizaçãodamalhaferroviá-
riaeemadaptaçõesparaotimi-
zaro transportedoprodutoaté
ocais santista.

Um importante investimen-
to da Rumo vai permitir que o
carregamento de açúcar acon-
teça durante o período de chu-
va.Acompanhia executaobras
para implantaçãode cobertura
doterminal edecapasretráteis
sob os shiploaders - equipa-
mentos responsáveis pelo car-
regamento do produto até o
navio.Comaschuvas,oembar-
queéparalisado, pois aumida-
decomprometeoproduto.
A obra custará R$ 65 mi-

lhões e, sem as paralisações,
aumentará para 16 milhões de
toneladas a capacidade opera-
cionaldoterminal.
Até 2015, a Coopersucar

quer atingir a marca de 100
milhões de toneladas de açú-
car transportadas até o Porto
deSantos.Paraisso, irá inves-
tirR$2bilhõesnosetor ferro-
viário. A ideia é concentrar
70%do transportedoaçúcar,
viamodalferroviário,nospró-
ximostrêsanos.
Aproduçãonacionaldeaçú-

car projetada para a safra
2012/2013 é de 33,10milhões
detoneladas,oquetotalizaum
crescimentode5,72%emrela-
çãoàs31,31milhõesdetonela-
das produzidas na safra
2011/2012.Jáovolumedeaçú-
car exportado deverá chegar a
24milhõesdetoneladas
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A5ª edição doBoatXperience,
omaior evento náutico do lito-
ral de São Paulo, realizado no
Porto Marina Astúrias, em
Guarujá,chegouaofimnoúlti-
modomingocomótimosresul-
tados. Os quatro dias de feira
atraíram mais de 15 mil pes-
soas e gerarammais de R$ 40
milhõesemnegócios fechados.

Como de hábito, os luxuosos
iates de marcas internacionais
foramas vedetes da edição e os
responsáveis pela maioria das
vendas. Segundo a organiza-
ção, mais de 30 embarcações
foram comercializadas duran-
teosalãonáutico.
“AMonte Carlo 76, doGrupo

Beneteau, e a Princess 78, da
Princess Yachts, foram as que
mais chamaram a atenção do
público. Além disso, tínhamos
todaa linhadaSchaeferexposta
edisponívelparaqueos interes-
sados fizessem test drives e isso
foiumgrandediferencial”,expli-
cou o idealizador do Boat Xpe-
rience,CaioMárcioAmbrósio.
Satisfeitocomoresultadoal-

cançado, ele afirmouquea edi-
ção se tornou uma das mais
bem sucedidas já promovidas.
“Entre todas já realizadas nos
meses de julho, esta foi a que
obteve osmelhores resultados.
Tivemosumaqualidademuito
boadeembarcaçõeseopessoal

acreditoumaisnoeventomon-
tadonolitoral”.
Entreosnegóciosfeitosduran-

te a feira, alguns foram fechados
porcompradoresdeoutrosesta-
dos do País. Visitantes deRecife
(PE),Goiânia(GO),Vitória(ES),
SãoPauloeInteriorrealizaramo
sonhodacompradeumaembar-
cação de esporte e recreio no
Boat Xperience. De acordo com
Ambrósio,aaceitaçãodopúblico
evidenciou que os próximos en-
controsprecisamsernapraia.
“Lugar de barco é na água e

nãoemumgalpãooucentrode
exposições. Não digo que as
mudanças ocorrerão em seis
meses ou um ano, mas a ten-
dência é de que os maiores
eventos sejam feitos na nossa
região”,disseo idealizador.
Ambrósioaproveitouparadi-

vulgar que a 6ª edição do Boat
Xperience será realizado no fi-
nalde janeirode2013.
Como já existe uma infraes-

trutura adequada, tudo indica

que o evento será novamente
no Guarujá. Porém, não foi
descartada a possibilidade de
um rodízio entre as cidades
daBaixadaSantista.
Aqueles que perderam o

BoatXperience, mas desejam
comprar umbarco ainda este
ano, outra opção é oSãoPau-
lo Boat Show, que acontecerá
entre os próximos dias 28 de
setembro e 3 de outubro, no
Transamérica Expo Center,
naCapital.

22/07
> Setornáutico sofre com
restrições ambientais
24/07
> GrevenaAnvisaprejudica
operações
> ALLabre inscriçõespara
ProgramadeTrainee
> Rumodobra capacidade com
novoequipamento
> AlfândegaarrecadaR$5,5mi
em leilão
25/07
> Cetesbvai exigir
regramentopara embarquede
grãos
> GrevecausaprejuízodeUS$5
milhões
26/07
> Consórcio vence licitaçãoe
faráalinhamentode cais

> JustiçaobrigaAnvisaaemitir
livreprática
> 5ªediçãodoBoat Xperience
tem início hoje
27/07
> HamburgSüdbatiza navioe
Portoopera comnovogigante
> Oceania traz novosnaviosa
Santos
28/07
> Anvisa implanta
novoprocedimento
> Postodo Juizado funcionará
apenasna temporada 2013/14

> SalãoNáutico termina
amanhã
29/07
> TrechoLeste seráestratégico
paraoPorto

Portoexporta70%daproduçãodeaçúcar

As operações da commodity são intensificadas no período de safra

Barcos luxuosos de marcas internacionais foram destaque no evento

Vagas
Terminaminscriçõesparaoficiais
Terminahojeoprazode inscriçãoparaos interessadosem
concorrer a uma vaga de oficial naMarinha. Ao todo, são
178 vagas. Os candidatos deverão se inscrever pelo site da
Diretoria de Ensinowww.ingressonamarinha.mar.mil.br
ouemumdosPostosdeInscriçãodaMarinha.

www.eloglogistica.com.br

BoatXperiencegera
R$40miemnegócios
O salão náutico recebeu 15mil pessoas e vendeumais de 30 barcos CARLOSNOGUEIRA

Movimentamos
sonhos.
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