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Até o fim do ano, vão a leilão os portos
de Santos (o maior do país) e São

Sebastião, em São Paulo, e de Itajaí, em
Santa Catarina’’

M A R C Í L I O D E M O R A E S

Privatização: portos não são a Petrobras
A venda dos portos de Vitória e Barra do Riacho,

ontem, em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo
(B3), com a privatização da Companhia Docas do Es-
pírito Santo (Codesa) e a concessão dos seus ativos,
por R$ 106 milhões, mais o compromisso de aquirir
ações da companhia por R$ 326 milhões, marcou a
primeira transferência de um porto para a iniciativa
privada no Brasil. E houve disputa entre o Consórcio
Beira Mar e o Fip Shelfe 119 Multiestratégia, que ven-
ceu o certame após apresentar uma lance inicial de
R$ 1 mil, enquanto o consórcio ofertou R$ 100 mil.

Com os lances considerados baixos, o leilão pas-
sou para o viva-voz e depois de mais de 41 lances, a
Fip Shelfe, da gestora Quadra Capital, arrematou a
Codesa, com contrato de 35 anos e investimentos
de mais de R$ 1 bilhão nesse período. A privatiza-
ção foi a primeira envolvendo um porto no país e
até o fim do ano vão a leilão os portos de Santos (o
maior do país) e São Sebastião, em São Paulo, e de
Itajaí, em Santa Catarina.

O leilão, ocorrido na semana em que o presiden-
te Jair Bolsonaro anunciou a troca no comando da
Petrobras, com a substituição do general Joaquim
Silva e Luna pelo economista Adriano Pires, mostra
que no setor de transportes as privatizações ocor-
rem em ritmo diferenciado em relação às estatais li-
gadas ao Ministério das Minas e Energia. “No setor
de transportes, os leilões têm ocorrido com bastan-
te frequência. O ministério já liberou a navegação

de cabotagem, com a BR do Mar, liberou as ferrovias
e fez mais de 40 leilões pontuais”, afirma Rafael Wall-
bach Sdhwind, sócio da Justen, Pereira, Oliveira & Ta-
lamini, escritório especializado em assessoramento
jurídico de empresas em licitações de terminais por-
tuários e de contêineres e com atuação no leilão dos
portos de Vitória e Barra do Riacho.

Para Rafael, a modelagem do leilão, que transfe-
re os ativos e a concessão por 35 anos, ainda é uma
incógnita e não se sabe se será efetiva ou não para
tornar os portos mais eficientes, sendo que as es-
truturas são deficitárias. “Os terminais portuários
que atuam dentro dessa estrutura são eficientes,
mas a parte de infraestrutura é defasada. O Porto
de Vitória não tem investimento em dragagem há
mais de 20 anos”, observa Rafael Wallbach. De acor-
do com ele, os novos gestores da Codesa terão que
negociar todos os contratos com operadores que
usam a estrutura portuária de Vitória e Barra do
Riacho, com a garantia de que se não houver acordo
as condições anteriores à venda serão mantidas.

Para ele, o que explica a diferença entre as priva-
tizações no setor de transporte das ligadas à ener-
gia é o impacto sobre os consumidores. Enquanto
nos portos o impacto é indireto, em energia a rela-
ção com o usuário final é direta. A retomada das
privatizações, que são prometidas pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, desde o início do gover-
no, caiu no descrédito. Com isso, é pouco provável

que algum analista acredite na privatização da Pe-
trobras na atual gestão, principalmente por ser es-
te um ano eleitoral.

A privatização da estatal do petróleo seria a
moeda de troca supostamente oferecida por Bol-
sonaro ao diretor da Companhia Brasileira de In-
fraestrutura (CBIE) para aceitar o comando da Pe-
trobras. E esse pode não ser o único ponto que jus-
tifica a troca de um presidente que efetuou os úl-
timos reajustes por outro que defende a mesma
política de preços. Pires defende o uso dos divi-
dendos que a Petrobras paga ao governo para se
constituir um fundo de compensação para evitar
reajustes em curto espaço de tempo e em situa-
ções de forte oscilação da commodity.

A solução depende do governo. Mais especifica-
mente do Ministério da Economia, que foi olimpi-
camente ignorado na demissão de Silva Luna e no-
meação de Pires. O Tesouro já afirmou que a opção
é cara e ineficiente. Ou seja, a implantação da pro-
posta de novo presidente da Petrobras dependerá
de decisão política. E essa parece ser a intenção do
presidente Jair Bolsonaro, que tenta de todas as for-
mas impedir que aumentos de preços, principal-
mente de combustíves, minem sua candidatura à
reeleição. Ao trocar o comando da Petrobras, ele jo-
gou uma nuvem sobre o escândalo no Ministério
da Educação por um lado e por outro mostra aos
eleitores que não está indiferente aos reajustes.

R$ 72,2 BILHÕES
SANEAMENTO

são os investimentos atraídos pelos nove
leilões de concessão de serviços a partir do

Marco Legal do Saneamento, segundo o
governo federal

EXPANSÃO

A Veedha Investimentos anunciou esta semana a
contratação de Beatriz Torres, ex-BTG Pactual,
como head wealth planning. Com Beatriz, a
Veedha amplia seu portfólio para serviços

especializados para clientes private (leia-se
clientes com patrimônio acima de R$ 10 milhões).

E hoje, a Veedha, filiada à XP, inaugura uma
unidade em Varginha, no Sul de Minas. Fernando

Cupertino está à frente do novo escritório.

TELECOMUNICAÇÕES

O mundo da tecnologia e telecomunicações estará
reunido entre amanhã e sexta-feira no Abramulti

Interactive Live 2022, no Expominas. O evento, que tem
como tema “O rádio, a primeira rede social existente”,
terá a participação da V.Tal, primeira empresa de rede

neutra para provedores de internet do país, que oferece
redes de fibra ótica, e da MK Solutions, líder no mercado

de softwares para provedores.

Alta comissária da ONU cita ataques indiscriminados a civis. Até Cruz Vermelha é alvo.
EUA veem mal-estar entre Putin e cúpula militar, que estaria omitindo dados do front

Alerta para onda de crimes

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022. Torna público nos termos
das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Processo nº 044/2022.
Objeto: Aquisição de Trator Cortador de Grama. Abertura: 13/04/2022,
às 11h00min. Melhores informações à Av. Raul Soares, nº 310, Centro,
Aimorés/MG. Tel.: (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES/MG
Aviso de Licitação. Lei nº 8.666/1993. Tomada de Preços nº 2/2022. Processo
nº 0018580. TIPO: Menor Preço Global. O Município de Comendador Gomes/
MG torna público que no dia 28 de abril de 2022, às 09h00min, serão recebidas
e abertas as propostas e documentação que tem por Objetivo: Contratação
de Empresa para construção do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal
Lindolfo de Almeida Ferreira. Informações: e-mail: licita@comendadorgomes.
mg.gov.br. Edital no site: http://pmcgomes.horusdm.com.br/transparencia
(Seção Licitações - Tomada de Preços). Comendador Gomes, 30 de março de
2022. Fabíola Andrade Ferreira - Presidente da Comissão de Licitação - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | Cia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte

AVISO DA 1ª REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO URBEL/SMOBI CC
009/2021 - PROCESSO Nº 01.068.219/21-95

OBJETO: Serviços e Obras para implantação da Rua Ritmo, empreendimento nº 19
do Programa Orçamento Participativo (OP) 2013, 2014, na Vila Santana do Cafezal
e implantação de drenagem na Rua Flórida, no Conjunto Santa Maria.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: Dia 05 de maio de 2022.
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus Anexos estarão à
disposição dos interessados no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo
Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, nº 6.664,
1º Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, mediante
agendamento prévio junto à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: cpl.
urbel@pbh.gov.br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado
de um CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do
Apêndice VI do Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor conforme
previsão editalícia.

Belo Horizonte, 25 de março de 2022
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura de Pedra Azul/MG, torna-se público a realização do PROCESSO
LICITATÓRIO DE N° 033/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS
nº 004/2022, tipo Menor Preço Global Por Lote, em 18/04/2022 às 09h
00min, objetivando a contratação de empresa especializada para execução
de reforma do caps i local izado no bair ro planal to , sede desta
municipalidade pagamento com recursos federal. Edital com informações
complementares no site www.pedraazul.mg.gov.br. Ricardo Lucas Makê
Costa - Presidenta da CPL. PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura de Pedra Azul/MG, torna-se público a realização do PROCESSO
LICITATÓRIO DE N° 034/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2022, tipo Menor Preço Global Por Lote, em 19/04/2022 às 09h00 min,
objetivando a contratação de empresa especializada para execução de
melhoramento de estradas vicinais localizadas no município de Pedra Azul/
MG, conforme Contrato de Repasse nº 908349/2020/MAPA/CAIXA. Edital
com informações complementares no site www.pedraazul.mg.gov.br. Ricardo
Lucas Makê Costa - Presidenta da CPL. PUBLIQUE-SE

RODRIGO CRAVEIRO

Conversas entre soldados rus-
sos foram interceptadas pelo Ser-
viço de Segurança da Ucrânia.
"Nós temos três caras dos tan-
ques aqui. Eles estupraram uma
garota. Ela tinha 16 anos", afirma
um deles. Em Mariupol (Sudeste),
cidade portuária arrasada pelos
bombardeios russos, um depósi-
to do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha foi atingido por
dois mísseis entre 19 e 22 de mar-
ço. "Sob o direito humanitário in-
ternacional, locais usados para
operações de ajuda humanitária
têm que respeitados e protegidos
o tempo todo", afirmou à TV
CNN o porta-voz Jason Straziuso,
ao expressar preocupação com
os moradores de Mariupol.

Um dia depois de anunciar,
em reunião com negociadores
ucranianos na Turquia, uma re-
dução "dramática" da ofensiva
contra a região de Kiev, a Rússia
jogou um balde de água fria na
aposta diplomática e manteve os
bombardeios. "No momento, não
podemos informar nada muito
promissor ou um avanço. Há
muito trabalho por fazer", decla-
rou Dmitry Peskov, porta-voz do

Kremlin, ao avaliar as tratativas
da véspera. Ontem, Moscou
anunciou que respeitará um "re-
gime de silêncio" — ou cessar-fo-
go local — em Mariupol, a partir
das 10h de hoje (5h em Brasília),
com o objetivo de retirar civis.

A ausência de progressos das
tropas russas no front teria ao
menos uma explicação. Com
base em informações da inteli-
gência norte-americana, a Casa
Branca revelou que o presiden-
te da Rússia, Vladimir Putin, te-
ria sido ludibriado pelos conse-
lheiros militares sobre a situa-
ção da guerra. "Temos informa-
ção de que Putin acredita que o
Exército russo o enganou, o que
tem provocado uma tensão
contínua com seu Estado-
Maior", comentou a diretora de
comunicações da Presidência
americana, Kate Bedingfield.

Em viagem à Argélia, o secre-
tário de Estado norte-americano,
Antony Blinken, confirmou a in-
formação. "Um dos calcanhares
de aquiles das autocracias é que
nesses sistemas não há mais nin-
guém que diga a verdade ao po-
der da vez ou que tenha a possi-
bilidade de fazê-lo. E acho que es-
se é um fenômeno que vemos na

Rússia agora", disse Blinken.
Durante a 49ª sessão do Con-

selho de Direitos Humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet
— alta comissária para os Direi-
tos Humanos da ONU — adver-
tiu: "Ataques indiscriminados
são proibidos pelo direito huma-
nitário internacional e podem
constituir crimes de guerra".

O órgão nomeou uma comis-
são de três especialistas para in-
vestigarem os supostos abusos
cometidos na Ucrânia. O inquéri-
to, liderado pelo juiz norueguês
Erik Mose, ex-presidente do Tri-
bunal Penal Internacional para
Ruanda, contará ainda com Jas-
minka Dzumhur, defensora do
povo da Bósnia e Herzegovina, e
com o colombiano Pablo de Grei-

ff. A missão terá um ano para
apresentar as conclusões.

Segundo Bachelet, a massiva
destruição de bens civis e o alto
número de vítimas civis indicam
fortemente que os princípios
fundamentais da distinção, da
proporcionalidade e da precau-
ção não têm sido suficientemen-
te respeitados. "As hostilidades
devem parar, sem demora. Hoje,
conclamo a Federação Russa a (...)
agir imediatemente para retirar
suas tropas do território ucrania-
no", disse.

DESASTRE HUMANITÁRIO A al-
ta comissária divulgou que pelo
menos 1.189 civis morreram e
1.901 ficaram feridos. "Sabemos
que os números atuais provavel-

mente são muito mais altos. Em
vários locais, como Mariupol e
Volnovakha, é desafiador obter
um quadro abrangente." Bache-
let citou 50 hospitais, sete insta-
lações neuropsicológicas e 20 ou-
tras instalações médicas danifica-
das pelos bombardeios.

Até o fechamento desta edição,
mais de 4 milhões de refugiados
ucranianos tinham cruzado as
fronteiras da ex-república sovié-
tica e outros 6,5 milhões de civis
abandonaram suas casas e cida-
des em busca de proteção — os
10,5 milhões equivalem a 24% da
população. Foi o caso da econo-
mista Inna Sheremet, de 42 anos,
impedida de voltar para Bucha, a
15 quilômetros de Kiev, depois
que seu apartamento foi destruí-
do por um míssil.

Diretor do Instituto de Rela-
ções de Governo, em Kiev, Artem
Oliinyk disse ao Estado de Minas

que a Rússia cometeu "inaceitá-
veis crimes contra a humanida-
de". "Os mais famosos são os
bombardeios de Kharkiv, Cher-
nihiv e Okhtyrka. Uma particular
brutalidade foi infligida durante
o cerco a Mariupol — a cidade foi
essencialmente destruída, e a po-
pulação civil exposta a uma mor-
tandade. O frio, a fome e a falta de
meios básicos de subsistência
deixaram mais de 20 mil vítimas,
incluindo crianças", explicou.

"O anúncio sobre o suposto
cessar-fogo e a abertura de corre-
dores humanitários em Mariu-
pol foi feito exclusivamente para
a audiência ocidental. Com esse
sinal, Putin quer mostrar ao
mundo que o diálogo não está
encerrado. Os relatos de retiradas
militares não são reais, os russos
apenas fazem uma rotatividade
de suas forças para a próxima fa-
se da campanha militar."

Voluntários acolhem civis ucranianos em centro assistencial da
Cruz Vermelha: um depósito da instituição foi bombardeado

EMRE CAYLAK/AFP

Equipes de resgate fazem operações de busca e desmantelamento de
destroços de prédio do governo em Mykolaiv atingido por foguetes
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