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O ex-prefeito de Santarém 
Alexandre Von foi em-
possado presidente da 

Companhia de Portos e Hidro-
vias do Pará (CPH). A cerimô-
nia, realizada na última sexta-
feira, no auditório da Escola 
de Governança, contou com a 
presença de várias autoridades. 
Von assumiu a vaga de Abraão 
Benassuly, que comandará a 
Companhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa).

Alexandre Von vê na nomea-
ção um grande desafio. “Nosso 
principal compromisso é a im-
plementação de sete terminais 
hidroviários no Pará, o mais 

significativo em Santarém e os 
demais em Prainha, Faro, San-
tana do Tapará, Curuá, Almei-
rim e Terra Santa”. 

Ele acrescentou que, de 
acordo com o cronograma do 
Governo do Estado, os recur-
sos necessários para a imple-
mentação das obras - em tor-
no de R$ 85 milhões - serão 
captados por meio de uma 
operação de crédito firmado 
entre a Caixa Econômica e o 
Governo do Estado. 

“Um grande desafio tam-
bém é prosseguir o projeto 
da plataforma logística do rio 
Guamá, ferramenta funda-
mental para equipar logistica-
mente a região metropolitana”, 
afirmou Alexandre Von.
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A Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) 
leiloou, na última quinta-feira, 
em São Paulo, dois terminais 
portuários do Projeto Crescer, 
do Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI), em Santarém, 
oeste do Pará. As áreas foram ar-
rematadas pelo Consórcio Porto 
Santarém. Os terminais leiloa-
dos trabalham com movimen-
tação e armazenagem de gra-
neis líquidos de combustíveis.

Os investimentos nos dois ter-
minais somam R$ 29,8 milhões 
e serão destinados à ampliação 
dos tanques de abastecimento 
de gasolina, etanol e diesel. O 
Consórcio Porto Santarém ar-
rematou o primeiro lote por R$ 
18,2 milhões, após uma rodada 
de lances em viva-voz na qual 
disputou com outros dois con-
correntes. No caso do segundo 
terminal, o consórcio foi o único 
proponente, tendo oferecido R$ 
50,005 milhões.

Além dos valores de outorga, 

Santarém: antaq leiloa terminais
o grupo terá de pagar um alu-
guel de R$ 2,5 mil por mês pelo 
STM 04 e uma taxa de R$ 1,35 
por tonelada movimentada. 

O STM 05 demandará um 
custo fixo mensal de R$ 25 mil e 
um valor de R$ 5,40 por tonelada 
movimentada. As áreas arre-
matadas já estão em operação e 
trabalham com movimentação 
e armazenagem de graneis lí-
quidos de combustíveis, como 
gasolina, diesel e etanol, proce-
dentes do Porto de Manaus.
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