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Ampliar a competitividade
nomercado internacionale,
por meio de investimentos
privados,fazerdomaiorpor-
todaAméricaLatinaoprin-
cipalcomplexoportuáriodo
Hemisfério Sul. Segundo o
ministro da Infraestrutura,
Marcelo Sampaio, o Porto
de Santos possui potencial
suficienteparaquetudoisso
se tornerealidadeempouco
tempo. Ele esteve na Baixa-
da Santista na última sexta-
feira e visitou obras já em
andamentoelocaisquerece-
berão intervenções de gran-
deporteembreve.
“Estamos trabalhando em

diversasfrentesparasuperar
gargalos logísticos antigos e
fazeradiferença,promoven-
domaiseficiênciaecompeti-

tividade,comimpactodireto
na redução do Custo Brasil.
Caminhamoscompassosfir-
mes para tornar esse que é,
hoje,omaiorportodaAméri-
ca Latina nomaior porto do
HemisférioSul”,postouomi-
nistro,emsuasredessociais.
Na visita, Sampaio pas-

sou pela área do terminal
STS10, pelo local previsto
para a construção do túnel
submerso entre Guarujá e
Santos, as linhas férreas da
regiãodeOuteirinhos e nas
obras de extensão e apro-
fundamentodocaisdoTer-
minal de Contêineres (Te-
con) Santos, administrado
pelaSantosBrasil.
Naúltima semana, após o

pedido de entidades do se-
torprivado,aAgênciaNacio-
nal de Transportes Aqua-

viários (Antaq) prorrogou
até 31 de maio a consulta
pública envolvendo o leilão
doSTS10.Omercadoobser-
va de forma atenta asmovi-
mentaçõesenvolvendoo fu-
turo da área de 600milm²
localizada no Saboó e o mi-
nistro ressaltou o potencial
do local, que já atrai olhares
dosetorprivado.
“OSTS10 será omaior lei-

lãoportuário denossahistó-
ria”, ressaltou Sampaio, de
olho nas projeções que indi-
cam investimentos de R$

3,29 bilhões por parte de
quemarrendaraárea,emlei-
lãoprevistoparaoúltimotri-
mestre de 2022. O terminal
serádestinadoàmovimenta-
ção de contêineres, que em
2021registraramcrescimen-
to de 14,2% emSantos, am-
pliando amovimentação de
4,2 milhões para 4,8 mi-
lhõesdeTEU(contêinerpa-
drãode20pés).
O ministro também este-

venoTeconSantos, que fica
na Margem Esquerda do
Porto, emGuarujá.Lá, viuo

trabalho feito pela Santos
Brasil em obras de extensão
e aprofundamento do cais
que visam aumentar a pro-
dutividadeoperacional,aefi-
ciência energética, a veloci-
dadeeofluxodaoperação.
Até 2031, a empresa deve

destinarmaisdeR$1bilhão
à modernização dos servi-
ços no terminal.Hoje, o Te-
conSantoséoúnicodaAmé-
rica do Sul com capacidade
de atender até três navios
New Panamax, de 366 me-
tros,aomesmotempo.

Sampaio também co-
nheceu o trajeto da futura
Ferrovia Interna do Porto
de Santos (Fips), que será
essencial para o transpor-
tes de cargas pelos termi-
nais, e detalhes do projeto
do túnel Santos-Guarujá,
queoGovernoFederalde-
fende como ligação seca
entre as duas margens do
Portoeserá licitadoapósa
desestatização da Santos
Port Authority (SPA),
cujo leilão deve ocorrer
atéofinaldoano.

Ministro da Infraestrutura visitou o Tecon Santos, que vem recebendo investimentos da Santos Brasil

“Esses investimentos
(do setor privado) vão
garantir que agente
aumenteanossa
competitividade,
eficiência, e assim

reduzaoCusto-Brasil”

MarceloSampaio
Ministroda Infraestrutura
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