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O presidente da Associação de Usuários do Porto do Rio (Usuport), André de Seixas, está eufórico com a
negociação feita com a Prefeitura, que garantiu continuidade de acesso ao portão 24 do porto, mesmo
diante de pressões contrárias. Outro ponto que está sendo discutido é a melhoria do bairro do Caju e
seus diversos problemas. Segundo Seixas, o Caju, que abriga porto, estaleiros e o cinas, hoje parece
feira livre. Fonte: Monitor Mercantil/Sergio Barreto Motta
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