
 

 
 

Hidrovias do Brasil doa 1.500 cestas básicas ao município de 

Santos 

Benefício foi realizado para a Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael e ajudará 

mais de 3 mil crianças e adolescentes  

A Hidrovias do Brasil, empresa de soluções logísticas integradas com atuação 

no Porto de Santos, realizou mais uma ação de apoio no combate à COVID-19. 

Por meio do Instituto Hidrovias, a companhia doou na quinta-feira (20), 1.500 

cestas básicas para a Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael (ASCAR), 

apoiando o Fundo de Solidariedade de Santos.  

No total, a doação ajudará mais de 3 mil crianças e adolescentes de escolas e 

creches no município de Santos e as famílias impactadas pela suspensão das 

aulas regulares e, consequentemente, pela perda do benefício de fazer as 

refeições nas instituições de ensino. O investimento realizado pela empresa na 

doação foi de R$ 150.000,00. 

Para Ricardo Cerqueira, Diretor de Operação Santos e Sal da Hidrovias do 

Brasil, o desenvolvimento social das áreas de atuação da companhia, como 

Santos, faz parte dos compromissos da empresa. “Temos o comprometimento 

de atuar em prol do desenvolvimento das comunidades dos locais onde atuamos 

e oferecer apoio em um momento tão delicado como esse é uma forma de 

demonstramos nosso apoio. É imprescindível que continuemos nos mobilizando 

para impactar famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirma o executivo.  

Essa ação se soma a doação realizada em abril de 2019, pela Hidrovias do 

Brasil, de 3.000 cestas básicas no valor de R$ 300 mil, também para a Prefeitura 

Municipal de Santos, para a alimentação de 3.000 jovens e adolescentes da rede 

pública de ensino do município em apoio ao combate da COVID-19. 

A empresa tem atuação no Porto de Santos, onde arrendou a área STS20, 

destinada à armazenagem de graneis sólidos minerais, especialmente de 

fertilizantes e sal e com capacidade para operar 1,5 milhão de tonelada por ano, 

a partir de 2022 

Sobre a Hidrovias do Brasil  
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada com foco no 

aproveitamento do transporte hidroviário, em toda a América Latina. No Corredor 

Logístico Norte (Miritituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa 

logística para o transporte e escoamento de grãos da região Centro-Oeste do 

Brasil, além da operação de cabotagem para transporte de minérios. Para estas 

operações, foram investidos R$ 2,2 bilhões na região, que tem capacidade de 



 

 
movimentar até 6,5 milhões de toneladas de grãos por ano. Já no Corredor 

Logístico Sul, a empresa opera por meio da Hidrovia Paraguai-Paraná, onde 

movimenta mais de 17 milhões de toneladas de cargas diversas, como 

commodities agrícolas, minérios, fertilizantes, celulose, entre outras. A Hidrovias 

do Brasil foi fundada em 2010 pelo fundo de infraestrutura do Pátria 

Investimentos, e conta ainda com participações de outros investidores, como 

AIMCO, Temasek, Blackstone, IFC e BNDESPar. Mais informações: 

www.hbsa.com.br 
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