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A Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro (Usuport-RJ) a rmou que as recentes acusações à
Posidonia Shipping relacionadas ao descumprimento da norma de afretamento tiveram propósito de
manchar o nome de sua associada perante o mercado. Em nota, a Usuport-RJ considerou que a citação
da Posidonia foi uma “tentativa de acabar com a empresa”. A entidade acrescentou que o mesmo parece
ter ocorrido com a Zemax Log, pois a empresa também questionou “grandes interesses econômicos” que
seriam representados pela Resolução Normativa (1/2015), que trata do afretamento de embarcações na
cabotagem brasileira.

Em carta enviada ao Senado, a Associação dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais
(Aner) havia apontado que a Posidonia e a Zemax pertencem ao setor regulado, mas não atendem às
resoluções que regulam os serviços de afretamento e permanecem operando por meio de liminares. No
caso da Posidonia, a Aner a rmou na carta que a empresa acusou servidores da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq) de formação de cartel na tentativa de enfraquecer a regulação
promovida pela autarquia.
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A Usuport-RJ também negou que a Posidonia tenha contratado serviços de consultorias de uma ex-



servidora que estaria atuando na agência, conforme apontado pela Aner na carta. A entidade diz ter
levantado que ela foi exonerada de seu cargo, desvinculada da Antaq e que não estaria recebendo

(/)

vencimentos. A Usuport-RJ entende que, ainda que a Posidonia tivesse tomado os serviços de consultoria
dessa ex-servidora, ela estaria dentro dos princípios da legalidade e da moralidade.
A associação citou outros episódios em que a Aner foi criticada por ter falado em nome dos servidores
de outras agências. A Usuport-RJ considerou que o posicionamento da Aner desta vez foi uma tentativa
de fazer um link com o inquérito do Ministério Público Federal de Brasília (MPF-DF) que investiga um
suposto esquema entre empresas que prejudicaria a atuação da Posidonia na cabotagem. “A Usuport-RJ
trabalha sobre fatos e tem o mais profundo respeito pela entidade Antaq, reconhece sua importância
para o país e sabe que seus servidores — exceto os investigados — são extremamente quali cados e
têm grandes espíritos públicos”, comentou a associação em nota.




(http://twitter.com/sh



(http://www.facebook.com/
url=https://www.port
(https://plus.go
(http://w
u=https://www.portosenav
e- url=https://ww
mini=tru
e-

marinha/posidoniaee-

marinha/posidoniausuportmarinha/posid
marinha
usuportrjrj-

defenderj-

defendeaa-

usuportusuport
rj-

defendedefende

associada&text=Posi
aa-

associada)
RJ%20defende%20a%
associada)
associad

0 comentários
Classificar por Mais recentes

Adicione um
comentário...
Plugin de comentários do Facebook

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

2/8

22/06/2020

Posidonia: Usuport-RJ defende a associada



(/)

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=14__zoneid=14__cb=5d66a6f291__oadest=http%3A%2F%2Fwww.nasareh.com.br

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=341__zoneid=15__cb=e0869125bc__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavio
2020)

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=140__zoneid=68__cb=469e32c507__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavio

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

3/8

22/06/2020

Posidonia: Usuport-RJ defende a associada



Receba nossa newsletter diária

(/)
Osvaldo Agripino de Castro Junior

agripino@univali.br

Empresa

Telefone

Indústria Naval e O shore

Marinhas Mercante e Militar

Portos e Logística

ASSINAR

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=349__zoneid=26__cb=358826047a__oadest=https%3A%2F%2Fwww.praticagemdo

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=340__zoneid=27__cb=3e6d55871b__oadest=https%3A%2F%2Fwww.thermosoluti

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

4/8

22/06/2020

Posidonia: Usuport-RJ defende a associada



(/)

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=337__zoneid=46__cb=f5143dd8cc__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=285__zoneid=29__cb=4d2bcef5ae__oadest=https%3A%2F%2Ftche.digital%2F)

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=32__zoneid=48__cb=312a084442__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sinaval.org.br%

BOMBANDO

ECONOMIA (/NOTICIAS/GERAL)

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

5/8

22/06/2020

Posidonia: Usuport-RJ defende a associada



(/)

Governo propõe recondução do almirante Eduardo …
(/noticias/geral/governo-propoe-reconducao-do-almirante-eduardo(/noticias/geral/governo-propoe-reconducao-do-almirante-eduardo-bacellar-para-a-presidenciabacellar-para-a-presidencia-do-conselho-da-petrobras)
do-conselho-da-petrobras)
21 Jun 2020

OFFSHORE (/NOTICIAS/OFFSHORE)

(/noticias/o shore/petrobras-inicia-processo-de-venda-de-campos-em-aguas-rasas-no-ceara)
Petrobras inicia processo de venda de campos em águas rasas… (/noticias/offshore/petrobrasinicia-processo-de-venda-de-campos-em-aguas-rasas-no-ceara)
21 Jun 2020
NAVEGAÇÃO (/NOTICIAS/NAVEGACAO-E-MARINHA)

(/noticias/navegacao-e-marinha/mesmo-com-pandemia-navegacao-interna-tem-alta-de-11-3-entrejaneiro-e-abril-aponta-ministerio)
Mesmo com pandemia, navegação interna tem alta de 11,3% en… (/noticias/navegacao-emarinha/mesmo-com-pandemia-navegacao-interna-tem-alta-de-11-3-entre-janeiro-e-abril-apontaministerio)
21 Jun 2020

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

6/8

22/06/2020

Posidonia: Usuport-RJ defende a associada

ECONOMIA (/NOTICIAS/GERAL)



(/)

(/noticias/geral/retomada-das-atividades-favorece-vendas-e-margens-das-distribuidoras-decombustiveis)
Retomada das atividades favorece vendas e margens das distri… (/noticias/geral/retomada-dasatividades-favorece-vendas-e-margens-das-distribuidoras-de-combustiveis)
21 Jun 2020
ECONOMIA (/NOTICIAS/GERAL)

(/noticias/geral/exportacao-de-carne-bovina-da-sinais-de-recuperacao)

Exportação de carne
bovina dá sinais de
recuperação
(/noticias/geral/exportacaode-carne-bovina-da-sinaisde-recuperacao)

21 Jun 2020

Revista Portos e Navios
Editora Quebra-Mar Ltda.
Rua Leandro Martins, 10/6º andar
Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20080-070
Tel. +55 21 2283-1407
Diretores
Marcos Godoy Perez
Rosângela Vieira

Contatos:
Redação (/component/contact/contact/1203-autor/20?Itemid=2609)
Publicidade (/component/contact/contact/1166-fale-com-a-publicidade/3?Itemid=2609)
Assinaturas (/component/contact/contact/1166-fale-com-a-publicidade/21?Itemid=2609

Editorias

Indústria naval e offshore (/noticias/ind-naval-e-offshore)
Portos e logística (/noticias/portos-e-logistica)
Navegação e Marinha do Brasil (/noticias/navegacao-e-marinha)
Geral (/noticias/geral)
Executivos (/noticias/executivos)

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

7/8

22/06/2020

Posidonia: Usuport-RJ defende a associada

Artigos
Opinião (/artigos/artigos-de-opiniao)



Estudo e Pesquisa (/artigos/estudo-e-pesquisa)

(/)

Serviços

Assinaturas (/assinaturas1)
Publicidade (/publicidade1)
Newsletter (/newsletter1)
Revista impressa
Revista mensal em html (/impresso/revista-mensal-em-html1)
Revista mensal digital (/impresso/revista-digital1)

Eventos

Ecobrasil (/ecobrasil-2019)
Marintec / Navalshore (/videos) - vídeos
Mural (/noticias/mural)
Agenda (/agenda1)
Catálogo da indústria marítima

Pesquise empresas, produtos e serviços (/catalogo)
Assine o catálogo (/catalogo/planos-de-inclusao)

https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/posidonia-usuport-rj-defende-a-associada

8/8

