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Usuários de portos discutem caminhos para
criar representatividade nacional
  Danilo Oliveira (/component/contact/contact/1203-autor/15-danilo-oliveira?Itemid=2609)  
  10/06/2015 - 14:54

Cerca de um ano após o estabelecimento de uma agenda positiva com a Agência Nacional de

Transportes Aquaviários (Antaq), os usuários de portos querem fortalecer sua representatividade para

discutir seus problemas regulatórios e operacionais junto ao governo, autarquias, operadores portuários

e armadores. Para debater os principais problemas que os importadores e exportadores sofrem na

infraestrutura marítima e portuária brasileira, a Revista Portos e Navios realiza no próximo dia 6 de

julho, no Rio de Janeiro, o III Fórum Brasileiro dos Usuários de Portos (Usuportos).

O encontro terá como foco a organização dos usuários por meio do associativismo em rede nacional e

internacional e a criação de políticas públicas de longo prazo. O evento visa o aumento da

competitividade e da sustentabilidade da logística do comércio exterior e debaterá, entre outros temas, a

regulação dos armadores estrangeiros e os dois anos da nova Lei dos Portos (12.815/13). O fórum tem

como público-alvo importadores, exportadores e servidores públicos que atuam na gestão da

infraestrutura marítima e portuária, assim como empresas prestadoras de serviços interessadas na

melhoria da qualidade dos serviços de transportes e portuários.

Na ocasião, o diretor-presidente da Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro (Usuport-RJ) e

coordenador do Site UPRJ (Usuários dos Portos do RJ), André de Seixas, abordará a regulação de

armadores estrangeiros no Brasil, transportadores NVOCC (Non Vessel Operator Common Carrier) e

agentes de carga. Ele acredita que é possível formar uma entidade nacional de usuários reunindo as

associações de representatividade local. “Podemos conseguir, em mais um ano, formar um bloco bom e,

quem sabe, abrir uma ‘Usuport BR’ unindo todas essas associações e aumentando nossa

representatividade”, projeta.

Seixas participará do painel “O Movimento Usuport BR - O que foi e o que falta fazer ?”, que contará
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ainda com a participação do diretor executivo da Usuport Bahia, Paulo Villa, e do diretor-presidente da

Usuport Santa Catarina, Jacob Kunzler. A moderação será do consultor jurídico das Usuport’s de Santa

Catarina e Rio de Janeiro, Osvaldo Agripino. Clique aqui (/temario1) para ver a programação completa do

fórum.

Serviço:

Evento: III Fórum Brasileiro dos Usuários de Portos (Usuportos).

Data: 6 de julho de 2015 (Segunda-feira).

Horário:  das 8h40 às 17h45.

Local: Auditório da Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro - (www.aberj.com.br) -

Av. Rio Branco, 81, 19° andar, Centro, Rio de Janeiro.

Informações: www.portosenavios.com.br/iii-usuportos (/iii-usuportos)
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