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Usuários conseguem reverter aumento de tarifas da Libra  Jornal O Globo
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Usuários conseguem reverter
aumento de tarifas da Libra
Reajustes chegavam a 490%
POR HENRIQUE GOMES BATISTA
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RIO  Após reclamação dos usuários, a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) reverteu os
aumentos de tarifas promovidos pela Libra Terminais em sua
área para contêineres no início do ano, que chegaram a 490%.
Apesar da redução, a polêmica continua e usuários podem
recorrer à Justiça contra a nova tabela, que ainda prevê reajustes
de 46%.

PUBLICIDADE

André de Seixas, que administra o site dos usuários dos portos do
Rio (www.uprj.com.br), afirma que a Libra publicou uma nova
tabela de seus serviços no dia 13 de janeiro. A maior parte das
tarifas foi corrigida de acordo com a inflação (9,85% no período
acumulado), mas o documento trazia algumas altas muito além
deste valor de correção. O problema ocorreu no valor mínimo da
armazenagem de contêineres de 20 pés.

VEJA TAMBÉM

Porto Sudeste deve entrar em operação
em agosto
Sob liminar, empresas burlam MP dos
Portos
Primeiro supernavio de carga da Vale irá
atracar na Malásia em março
Antaq vai fazer novas audiências públicas
sobre licitação de portos

O valor, que era de R$ 675,02 por período
de sete dias foi a R$ 741,51 no primeiro
período de sete dias (alta de 9,85%).
Entretanto, a partir da primeira semana foi
criada uma graduação: o valor foi para R$
1.546,58 no segundo período (alta de
129,12%), para R$ 3.093,16 no terceiro
período de sete dias (alta de 358,23%) e
para R$ 3.982,97 no quarto período e em
períodos subsequentes de sete dias (alta de
490,05%). Após reclamação dos usuários, a
Antaq decidiu anular esta tabela da Libra:
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 Esta foi uma vitória histórica, nunca antes os usuários tinham
conseguido algo. E este é o primeiro passo na luta pela melhoria
na relação entre os usuários e os terminais portuários do Rio –
afirmou Seixas, que lembrou que uma empresa que importava
macas e que planejava gastar R$ 25 mil no serviço portuário
acabou tendo de gastar cerca de R$ 90 mil.
A Antaq, no dia 25 de fevereiro, revogou a tabela da Libra e
limitou o reajuste entre os períodos de sete dias a 10%. Assim, a
primeira semana de armazenagem de um contêiner se manteve
em R$ 741,51, mas o quarto período passou para R$ 986,95. Isso
representa, contudo, um aumento de 46% em relação ao preço
anterior, que era fixo em R$ 675,02 para cada um dos períodos
de sete dias.
 Estamos questionando isso novamente, é um impacto
muito grande. Poderemos até recorrer ao Judiciário – disse

PUBLICIDADE

Seixas.

Ajuste agora as
informações
do seu
As informações
do
A Libra informou, em nota, que o reajuste diferenciado foi negócio para que
seu negócio podem estar
proposta para incentivar o giro de carga, e assim forçar os seus clientes possam
erradas no Google.
usuários a deixar os produtos menos dias no porto. A empresa
encontrá-lo.
disse que essa prática é comum em outros terminais pelo país.
“Este movimento colocou no mesmo patamar de competitividade
os valores cobrados pelo terminal portuário com os que são
cobrados pelos armazéns gerais externos. A tabela pública
anterior, já escalonava os valores de cada período, contudo, o
valor mínimo permanecia fixo. O reajuste de 46% só se aplica as

Saiba mais

cargas que ficam longos períodos no terminal e visou adequar o
uso e a ocupação do terminal de acordo com tempo de
permanência dos contêineres. As cargas com giro rápido tiveram
o reajuste de 9,85%. Importante indicar que mais de 60 serviços
portuários constantes da tabela pública, há mais de 2 anos não
eram reajustados”, afirmou a nota, lembrando que o índice de
9,85%, correspondente a tão somente 61% da inflação (IGPM)
acumulada desde setembro de 2011.
Procurada, a Antaq não comentou o assunto.

Apartamentos no Recreio
Apartamentos a partir de 375 mil! More ao Lado das Mais
Belas Praias.
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