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Futuro do Porto do Rio em debate no iNFRALive
nesta segunda-feira (20)
17 de julho de 2020

da Agência iNFRA
Nesta segunda-feira (20), o Porto do Rio de Janeiro completa 110 anos de atividades. Para celebrar a data —
e pensar o futuro desse espaço —, o porto é o tema da próxima edição do iNFRALive, programa online
produzido pela Agência iNFRA. A transmissão do encontro será ao vivo, a partir das 16h, no canal da
agência no YouTube (neste link).
Autoridades, representantes de operadores e usuários do porto discutirão as ideias e os projetos que
de nirão os próximos anos da CDRJ (Companhia Docas do Rio de Janeiro).
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Entre os assuntos a serem abordados, destacam-se os testes para navegação noturna pelo Canal de
Cotunduba, a implantação do VTMIS (sistema de gerenciamento e informação do tráfego de embarcações) e
o “ramp up” de navios de 336 metros de LOA (comprimento de fora a fora ou “horizontal” de uma
embarcação), sem manobras especiais. O “ramp up” é o procedimento de transição de um porto para
começar a receber navios maiores, de maneira progressiva.
Além desses destaques, outros temas estão previstos, como a implementação de um sistema de calado
dinâmico, a avenida portuária (uma via exclusiva para caminhões, que é a principal obra de infraestrutura
logística em andamento no estado do Rio) e a informatização do acesso ao porto, com os sistemas ISPS
Code, de segurança, e um sistema informatizado de emissão de permissões.
Participantes
Está con rmada a participação do secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio; o
secretário de Transportes do Rio de Janeiro, Delmo Pinho; o presidente do Conselho de Administração da
CDRJ (Companhia Docas do Rio de Janeiro) e diretor de Navegação do Ministério da Infraestrutura, Dino
Antunes; o diretor-presidente da CDRJ, almirante Francisco Laranjeira; o o diretor-presidente da Cdurp
(Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto), Cesar Barbiero; e o diretor de Relações
Institucionais da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), Márcio Fortes.
Leia também: Porto do Rio fará parte da temporada de cruzeiros 2020-2021 [conteúdo patrocinado]

Também participam vários diretores da CDRJ. Entre eles, o de Relações com o Mercado e Planejamento
(Jean Paulo Silva), o administrativo- nanceiro (Hélio Szmajser) e o de Gestão Portuária (Shalom Gomes).
Entre os convidados externos, participarão o CEO da Triunfo Logística, Bruno Sá; o diretor-presidente da
Logística Brasil, André de Seixas; o CEO dos terminais MultiRio e MultiCar, Luiz Henrique Carneiro; o CEO da
ICTSI-Rio (International Container Terminal Services), Roberto Lopes; o diretor do Terminal de Trigo do RJ,
Níveo Maluf; e o diretor de Operações da Pier Mauá, Américo Relvas da Rocha.
Os trabalhadores do porto serão representados pelo diretor presidente do Sindicato dos Estivadores do RJ,
Ernani Florêncio Duarte; e pelo presidente do Sindicato dos Portuários do RJ, Sérgio Giannetto.
O evento é uma realização da Logística Brasil (Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de
Transportes e da Logística) com a Agência iNFRA e tem o patrocínio da Triunfo Logística, da ICTSI Rio,
MultiTerminais, Pier Mauá e Terminal de Trigo do Rio de Janeiro, operadores portuários do Porto do Rio.
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iNFRADebate: Salto
civilizatório

Via 040, primeira a pedir
devolução de rodovia, tem
aditivo aprovado pela ANTT



ÚLTIMAS DA INFRA

Parlamentares trabalham em mudanças no BR do Mar
iNFRADebate: Emendas parlamentares – uma nova dinâmica de relacionamento é possível
“Tratamento da ANEEL não é o adequado”, diz Abradee sobre reequilíbrio de contratos de distribuição
Flexibilizar regimes de contratação é questão de sobrevivência, diz secretário de Portos [conteúdo
patrocinado]
Necessidade de comprovar viabilidade econômica é afastada pelo TCU em licitação de arrendamento
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MAIS LIDAS DA INFRA

Flexibilizar regimes de contratação é questão de sobrevivência, diz secretário de…
iNFRADebate: O ambiente privado para investimentos em infraestrutura e a urgente…
Desestatização da Codesa em “modelo misto”
iNFRADebate: Moisés abrindo o mar para a concorrência – A cabotagem e a…
Ajuste em revisões tarifárias extraordinárias deve ser enviado ao Congresso como…
iNFRADebate: Uma alternativa amigável para o Porto de Santos e a Baixada Santista
iNFRADebate: Emendas parlamentares – uma nova dinâmica de relacionamento é possível

Solicite Uma Proposta
Descontos, Promoções, Ofertas Especiais e Muito Mais, Só Para Quem Tem
Sodexo! Sodexo

OBTER COTAÇÃO

O conteúdo da Agência iNFRA é protegido pelas leis de direitos autorais vigentes.
Os nossos serviços estão condicionados ao aceite de nossos Termos de Uso.
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