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A empresa Cofco Interna-
cionalBrasilSA foi avence-
dora do leilão feito pela
AgênciaNacionaldeTrans-
portes Aquaviários (An-
taq),na tardedeontem,pa-
ra aquisição do terminal
STS11,noPortodeSantos.
Única participante, a Co-

fco arrematou o espaço pa-
ra armazenagem de gra-
néis sólidos vegetais ofere-
cendoR$10milhõesdeou-
torga à Autoridade Portuá-
ria pela cessão da área. O
leilão foi feito na Bolsa de
Valores (B3) de São Paulo,
com a participação do mi-
nistro da Infraestrutura,
TarcísiodeFreitas.
A Cofco se apresenta co-

mo a maior companhia de
agronegócios em valor de
ativos do mundo e tem en-
tre as acionistas as empre-
sasTemasek,AffirmaCapi-
tal, China Investment Cor-
porations e Hopu Invest-
ment Management. Com
sede na China, trabalha
comcadeiasdefornecimen-
to de grãos, oleaginosas,
açúcar e café emmaisde50
países.
“O investidor estrangeiro

estávindoebotandodinhei-
ro nas nossas empresas”,
disse oministro da Infraes-
trutura, que fez seu último
leilão antes de deixar o car-
go para ser candidato ao
GovernodoEstado. “ASPA
(Santos Port Authority)
tem uma equipe extrema-

mente profissional e está
preparandooPortodeSan-
tos para o próximo salto,
queéaprivatização”.

PLANEJAMENTO

O diretor-presidente da
SPA, Fernando Biral, disse
que o leilão do terminal
STS11 é importante para
Santos porque sintetiza o
que foi planejado, que é a

eliminação de áreas peque-
nas e pouco produtivas,
com várias cargas, para a
criação de um dos princi-
pais terminais de granéis
vegetaisdoPaís.
“OSTS11 temumvalorde

arrendamentodequaseR$
100 milhões quando atin-
gir sua plenitude. É um
marcopara oPorto de San-
tos, representa um incre-

mentosignificativonanos-
sa receita e coloca o valor
dosarrendamentosemou-
tro patamar, que é o que
consideramosjusto",pon-
tuaBiral.
O diretor-geral da An-

taq, Eduardo Nery, disse
que mais importante que
os valores de outorgas é
conseguir a adequada ex-
ploração dos terminais
portuários. “AAntaqatin-
giuamaturidadenecessá-
ria para fazer frente aos
desafiosregulatórios”.

OLOCAL

A área adquirida fica no
Paquetá, em Santos, e o
arrendamento será válido
por 25 anos. Além do va-
lor de outorga, a projeção
deinvestimentosnotermi-
nal é de R$ 764,8milhões
ao longo dos anos. Os re-
cursos serão para moder-
nização e aumento da ca-
pacidade do agronegócio
na região, especialmente
soja em grãos, farelo de
soja, milho, açúcar e de-
sembarquedetrigo.
Além de contar com

dois berços de atracação
exclusivos, o terminal terá
capacidade de armazenar
490mil toneladas emovi-
mentar14,5milhõesdeto-
neladas por ano. O em-
preendimento será insta-
lado em duas fases: a pri-
meira com 62 mil metros
quadrados e a segunda
chegando a 98,2 mil me-
trosquadrados.
OSTS11fazpartedacar-

teira de 11 leilões projeta-
dos para serem realizados
no Porto de Santos entre
2019 e 2022, com investi-
mentosestimadosemqua-
se R$ 6 bilhões. Destes,
seis jáocorreram:STS13A
(granéis líquidos), STS20
(granéis sólidos mine-
rais),STS14eSTS14A(ce-
lulose) e STS08A (granéis
líquidos),alémdoSTS11.

A área adquirida fica no Paquetá, em Santos, e o arrendamento será válido por 25 anos: investimentos no terminal passarão de R$ 764 milhões

OUTROSLEILÕES
Juntocomo terminal santista, aAgênciaNacional deTransportes

Aquaviários (Antaq) tambémfezontemo leilãodo terminal SUA07, noPorto
deSuape (Pernambuco), arrematadopelo consórcio SUAGranéis (formado
pelas empresasAgemarTransportes, LoxuseMarlog ), único interessado,
porR$ 15mil de outorga. Trata-sedoarrendamentodeumaáreapública

paragranéis e cargasgerais noportoorganizadodePernambuco.
JáaPortos doParaná leiloouaáreaPAR32, quemovimentará cargageral,

especialmentedeaçúcar, emParanaguá. Foi adquiridapela FTS
ParticipaçõesSocietárias, comaofertadeR$30milhõesdeoutorga.

Empresaarremata terminal
emSantosporR$10milhões
Cofco Internacional Brasil venceu leilão e ficou com espaço para armazenagem de granéis sólidos vegetais
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