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A permissão para entrada de veículos no Porto do Rio de Janeiro exigida pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) foi
discutida em reunião esta semana entre a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da Associação
dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro (Usuport-RJ).
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O diretor-geral da Antaq, disse que aguarda da diretoria da CDRJ solicitação de agendamento de reunião na sede da agência,
em Brasília, onde será pautada a exigência para a entrada de veículos no porto.

Para o diretor-presidente da Usuport, André de Seixas, o sistema de permissão e as exigências da CDRJ são arcaicas. Segundo
ele, os arrendatários do Porto do Rio de Janeiro podem se responsabilizar pela entrada no porto. “É preciso desburocratizar os
portos”.

A Usuport-RJ levou à Antaq, ano passado, denúncia contra a CDRJ, pelos excessos burocráticos impostos aos transportadores
rodoviários e usuários dos serviços em geral quanto aos acessos aos portos organizados do Rio de Janeiro. A agência não
conseguiu confirmar os fatos denunciados.

O diretor da Antaq afirmou que a denúncia será reanalisada, inclusive com novas fiscalizações, se preciso for.
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