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Comobjetivode fiscalizaras
condições sanitárias e dehi-
giene dos terminais de gra-
néissólidosnoPortodeSan-
tos, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários
(Antaq) iniciou ontem a
Operação Porto Limpo. A
ação,queaconteceemparce-
riacomoutrosórgãospúbli-
cos, deve fiscalizar pelome-
nos 14 instalações do com-
plexoportuáriosantista.
Osagentes tambémfarão

vistorias em operadores
portuários vinculados aos
arrendamentos que movi-
mentam granéis sólidos e
no cais público. A previsão
das autoridades é que as
ações no porto santista
aconteçamatésexta-feira.
Alémdascondiçõesdehi-

giene e limpeza, os agentes
irão verificar questões am-
bientais e o cumprimento
de práticas no controle da
proliferação de fauna
sinantrópica(animaiscomo
ratos, pombos e mosquitos,
entre outros). “Nossos por-
tos estão cada vez mais de-
senvolvidos, nossos termi-
naiscadavezmaiseficientes
e nós temos que ter uma
atuação cada vez mais pre-
sente”, ressaltaodiretor-ge-
raldaAntaq,EduardoNery.
Segundo ele, o Porto de

Santos é o focoda operação
por ser o responsável pela
maior movimentação de
cargasdegranéissólidosve-
getais no país, como soja,
açúcaremilho.
Para se ter uma ideia da

importância que o comple-
xo santista possui na cadeia
logísticanacionaldegranéis
sólidos, A Tribuna noticiou
semana passada que, para
esteano,aexportaçãodeso-
ja deve aumentar 24% em
comparaçãoaoanopassado
no Porto. Ao todo, 29 mi-
lhõesdetoneladasdoprodu-
to passarão pelos terminais
nas margens Direita e Es-
querda, segundo a Santos
PortAuthority(SPA).
“Énaturalqueagenteiden-

tifique problemas”, adian-
tou Nery, ressaltando que,
neste primeiromomento, as
empresas que venham a ser
flagradas em atos irregula-
res receberãonotificações.A
partirdaí, elas terãoumpra-
zo (que varia de acordo com
a infração) para apresentar
soluçõesàsirregularidades.
Paraodiretor-geraldaAn-

taq, aação tambémé impor-
tantenarelaçãoentreoPorto
e as cidades que o abrigam.
“Unimos esforços para ten-
tar assegurar que as condi-
çõessanitáriassejamasmais
adequadasparaumaboa re-
lação Porto-Cidade, para

que o Porto ofereça condi-
çõesàsociedadequeneleha-
bita.Algoàalturadagrandio-
sidadedoPortodeSantos”.
Nery garante que a pre-

sença daAntaq é diária nos
portos brasileiros. No ano
passado,asequipesdaagên-
ciarealizaram365fiscaliza-
ções noEstado de SãoPau-
lo. Porém, o diretor-geral
daagênciadizqueamobili-
zação de diversos órgãos
emumaoperação conjunta
proporciona um “impacto
maior” nas ações, quenesta
semana englobarão, ainda,
oPortodeSãoSebastião.
A Operação Porto Limpo

acontece em parceria com o
Instituto Brasileiro doMeio
AmbienteedosRecursosNa-
turais Renováveis (Ibama),
agênciasnacionaisdeTrans-
portes Terrestres (ANTT) e
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa),MarinhadoBrasil, Vigi-
lânciaAgropecuáriaInterna-
cional(Vigiagro),ReceitaFe-
deral,SPAeasprefeiturasde
SantoseGuarujá.

“Unimosesforços para
tentar assegurar que
as condições sanitárias
sejamasmais adequadas
paraumaboa relação
Porto-Cidade, para
queoPortoofereça

condições à sociedade
quenele habita. Algoà
alturadagrandiosidade
doPortode Santos”

EduardoNery
Diretor-geral daAntaq

As equipes da Antaq atuam em parceria com Anvisa, Ibama, ANTT e outros órgãos; 14 terminais e áreas de cais público receberão visitas

ESFORÇO

Antaqdá inícioàoperaçãoem
terminaisdegranéis sólidos
Em parceria com outros públicos, agência deve verificar condições de higiene e limpeza em instalações até 6a
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