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Em 25 de novembro, será realizada a assembleia geral extraordinária de fundação da Associação dos
Usuários dos Portos do Estado do Rio de Janeiro (UsuportRJ). Os organizadores informam que são
convidados os usuários dos portos do Rio de Janeiro, incluídos profissionais e empresas que utilizam os
portos do estado embora morem ou tenham sede em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Brasília e São
Paulo.
A assembleia será realizada às 14h30, no auditório do mezanino da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado
do Rio de Janeiro (BGARJ), na Rua da Cevada, 93 – Mercado São Sebastião – Penha Circular.
Informações pelo telefone (21) 78681397 ou email uprj@uprj.com.br.

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portoselogistica/26592usuariosdeportosdorioteraoassociacaoe?tmpl=component&print=1&page=

1/2

08/08/2016

Portos e Navios  Usuários de portos do Rio terão associação

0 Comments
 Recommend

1


Portos e Navios

⤤ Share

Login

Ordenar por Mais recente

Start the discussion…

Be the first to comment.

ALSO ON PORTOS E NAVIOS

Falta de empregos no setor naval gera
protesto em Rio Grande, no RS

Polo naval gaúcho tem encomendas por
dois anos

1 comment • um mês atrás•

1 comment • 7 dias atrás•

Luiz Leal — Já estou falando "pelos

Ademilson Barreto — Esta corja de

cotovelos" nas Redes Sociais...continuo
insistindo na …

golpista para tomar o poder quebraram o
pais !!!! Isso é fato!

Comissão vota parecer sobre
exclusividade da Petrobras na …

Dragagem de manutenção será
retomada na quintafeira

1 comment • 2 meses atrás•

1 comment • um mês atrás•

Rodrigo L M Rosa — Okay, a

Ricardo Sudaiha — Porto de Santos, 120

PETROBRAS, como as outras Petroleiras
do mundo, não possui …

anos de dragagem, mas tem que ser
emergencial? E' o que se …

✉ Subscribe d Adicione o Disqus no seu site Add Disqus Add

ὑ Privacidade

back to top
Copyright Portos e Navios

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portoselogistica/26592usuariosdeportosdorioteraoassociacaoe?tmpl=component&print=1&page=

2/2

