Movimentação de Contêineres nos Portos Brasileiros – (Em TEU)
Cabotagem + Longo Curso

Portos
Rio de Janeiro
Itaguaí
Salvador
Vitória
Pecém
Fortaleza
Total nos Anos

IMPRESSO

Elaboração: Alex Rotmeister/CBC.

Ano 2011
464.722
304.873
242.419
278.119
188.810
60.076
7.902.074

2ª parte

Ano 2012
437.205
332.195
251.566
270.408
149.103
58.928
8.192.748

Ano 2013
357.350
354.952
273.334
187.576
149.572
78.256
8.927.429

CBC prestigia celebração dos 25 anos da
Fenamar.

Aluísio Sobreira participa dos grupos de
discussão da CLI/AEB.
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Informativo da Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário e Multimodal - CBC n dezembro 2014

XXII Assembleia Geral da CIT
Dir. Reg. da América do Norte, Central e Caribe: Sr. Julio Artemio Juárez Moran;
■■ Dir. Reg. Andina: Sr. Nelson Chávez Vallejo;
■■ Dr. Reg. Cone Sul: Sr. Mauro Borzacconi.
As próximas reuniões previstas para 2015
serão em Quito, Equador (maio) e Buenos Aires, Argentina (novembro).
Em ato solene, Silvio Campos, Presidente da
CBC, foi agraciado com a medalha OMITRANS,
Grau Diário. Confira a relação completa das autoridades agraciadas:
Grau Diário:
■■ Sr. Pedro José de Oliveira Lopes, presidente da FETRANCESC;
■■ Sr. Silvio Vasco Campos Jorge, presidente
da CBC;
■■ Sr. Martinho Ferreira de Moura, presidente da ANTTUR.
■■ Sr. Roberto Rial França, ALADI.
■■ Sra. Larissa Del C. Barreto Revete, Diretora da CIT
Grau de Embaixador:
■■ Sr. Paulo Vicente Caleffi, Secretário Geral
da CIT;
■■ Sr. Martín Sánchez Zinny, Subsecretario Geral da CIT;
■■ Sr. Benjamín Castro Flores, presidente da
CATRACHO;
■■ Sr. Oscar Grenald Castillo, presidente da
ATCC;
■■ Sr. Marcelo Augusto de Felippes, Assessor
Especial;
■■ Sr. Roberto Galhardo Gomes, Diretor Sênior da CIT.
■■

Silvio Campos recebeu a medalha OMITRANS de Paulo Caleffi

A Câmara Interamericana de
Transportes reuniu entidades
filiadas em Montevidéu.

A

Câmara Interamericana de Transportes
(CIT) realizou a sua XXII Assembleia Geral
na sede da ALADI, em Montevidéu, Uruguai. O encontro realizado de 6 a 8 de outubro
contou com participação significativa de filiados e debateu temas de grande relevância para
o transporte. Houve ainda a idealização de seis
resoluções, das quais duas foram aprovadas na
assembleia. A Resolução no 01/2014, que determina que será incentivada a adoção do logo
logomarca da CIT em todos os meios de comunicação das entidades filiadas, a fim de for-

talecer a entidade e torná-las mais conhecida.
Com a aprovação da resolução nº 02/2014,
ficou decidido que será elaborada uma proposta, para que os países membros solicitem à Organização das Nações Unidas (ONU), a criação
do Dia do Transporte de Cargas. Os países poderão adotar a data ou não, respeitando as suas
datas nacionais. O objetivo é levar ao conhecimento de todos que existe uma categoria organizada.
Durante o encontro realizaram-se ainda as
eleições para o Biênio 2014 – 2016, com o seguinte resultado:
■■ Secretario Geral: Sr. Paulo Vicente Caleffi;
■■ Subsecretario Geral: Sr. Martín Sánchez
Zinny;
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ENAEX 2014
A 33ª Edição do encontro
discutiu melhores práticas
para a redução de custos no
Comércio Exterior Brasileiro

A

CBC participou 33ª edição do Encontro
Nacional do Comércio exterior (ENAEX), promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). O evento,
realizado nos dias 7 e 8 de agosto no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de
Janeiro, reuniu autoridades e lideranças empresariais de toda a cadeia de negócios do
comércio internacional para discutir o tema
“Logística de Transportes: como superar gargalos e reduzir custos”.
Na oportunidade, os palestrantes debateram os principais entraves ao desenvolvimento do setor e apontaram algumas
possíveis soluções para a redução dos custos na logística do comércio exterior, o que
poderia alavancar a competitividade do
país, como por exemplo, investir em Cabotagem e incentivar a utilização de ferrovias
e hidrovias, além da integração dos modais.
A Câmara Brasileira de Contêineres,

Silvio Campos, Claudia Treu, Paulo Treu, Aluísio Sobreira, Cláudio Viveiros no estande da CBC.

Transporte Ferroviário e Multimodal participou
do evento com um estande na área de exposições e como moderadora do Painel VIII: “Logística de Transportes: como superar gargalos
e reduzir custos”, onde foi representada pelo
seu Vice-Presidente de Transporte Multimodal,
Aluisio Sobreira.

Segundo Silvio Campos, Presidente da
CBC, o mais importante em um evento de
grande repercussão como o ENAEX, além do
contato com os associados da CBC e com as
autoridades governamentais, é a fixação da
marca CBC. n

FENAMAR Completa 25 Anos Intermodal
2015
Federação dos Agentes Marítimos
comemora com almoço na sede da
CNT, em Brasília.

A

luísio Sobreira, Vice-Presidente de Transporte Multimodal, prestigiou o almoço solene realizado no dia 10 de setembro, na
sede da Confederação Nacional do Transporte,
para a comemoração dos 25 anos da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima (FENAMAR).
A FENAMAR, fundada em sete de setembro de 1989, comemorou um quarto de século
de atividades ininterruptas, buscando defender os interesses do agenciamento e a expansão da representatividade sindical dos Agentes
Marítimos brasileiros, para todo o território nacional. Atualmente a FENAMAR conta com 14
Sindicatos filiados, representando 14 estados
ao longo da costa brasileira.

A Federação é filiada à CNT, integra a Câmara Interamericana de Transportes e, ainda, é filiada à Câmara Interamericana de Associações
Nacionais de Agentes Marítimos (Cianam) e The
Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (Fonasba). n

A
Aluísio Sobreira, Waldemar Rocha (Presidente da Fenamar) e José Barreiros.

CBC participará da Intermodal
South America 2015, onde será expositora em parceria com o Bureau
International des Containers – BIC Code.
Considerado o maior evento das Américas dos setores de comércio exterior,
logística e transporte de cargas, a feira
será realizada de 7 a 9 de abril no Transamérica Expo Center, São Paulo. Nosso estande será o A230. Venha nos visitar! n

dezembro 2014

n

Palavra do Presidente

M

ais um ano se findou com muita dificuldade e trabalho. Não foi privilégio
da CBC, mas de todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde tivemos o
Papa, Copa do Mundo, Carnaval e Eleições.
Mesmo assim, finalizamos o acordo entre
a Receita Federal do Brasil e o Bureau International des Containers (BIC). Após a minha
visita junto com o Dr. Benedetti, nosso Diretor Institucional, ao Superintendente da Receita Federal, Dr. Barreto.

Entregamos o Título de Sócio Benemérito ao Vice-Almirante Cláudio Portugal Viveiros, Diretor de Portos e Costas, como reza o
nosso Estatuto.
Estamos fazendo parte do Grupo de Análise de Performance Aduaneira (GAP-Aduaneira), órgão de assessoramento da Receita
Federal para assuntos Aduaneiros.
Trabalhamos muito na redução da alíquota do imposto de importação para a nacionalização dos contêineres inservíveis/
usados de 14% para novamente 2%. Com
essa medida, toda a cadeia produtiva que utiliza o Contêiner será beneficiada, facilitando
aos Amadores e as Companhias de Leasing
a se desfazerem dos contêineres que saem
da atividade de transporte.
Continuamos em contato com as empresas do setor para captar recursos, através da
Lei Rouanet, para viabilização do projeto do
Livro do Contêiner, onde contaremos o inicio
da trajetória do contêiner no Brasil.
Como venho afirmando nos últimos

anos, hoje, o principal papel da CBC é barrar qualquer mudança na nossa legislação,
que atrapalhe o funcionamento “daquilo que
vem dando certo”. Como exemplo: impedimos a entrada do INMETRO na certificação
internacional para contêineres tanques; intervimos várias vezes junto à Polícia Rodoviária Federal, provando que o contêiner
vazio não precisa de Nota Fiscal, pois não
é mercadoria.
Infelizmente, ainda, não tivemos êxito na
solução dos contêineres com carga em perdimento e dos Recintos Especiais para peças
sobressalentes e partes, para os contêineres
reefer e tank.
Informo ainda que, manteremos o valor
das mensalidades para o ano de 2015.
Desejo a todos um ano 2015 com muitos
contêineres de 40” HC cheios de esperança.
Silvio Vasco Campos Jorge
Presidente

CLI discutirá propostas para o
Comércio Exterior Brasil
AEB promove debates sobre
o comércio exterior e discute
propostas de melhorias e
desenvolvimento para o setor

A

Câmara de Logística Integrada da AEB
vem realizando reuniões periódicas com
seus membros, a fim de discutir propostas
sobre logística e comércio Exterior, que serão
submetidas aos Governos Federal e Estadual,
nos seus diversos departamentos e unidades
de gestão.
Os participantes foram divididos em grupos, visando a busca de soluções para o fortalecimento e desenvolvimento comercial do
país. As propostas serão discutidas durante os
encontros e posteriormente direcionadas aos
órgãos públicos e privados, para adoção de medidas que permitam a expansão competitiva e
sustentável do comércio exterior.

O Vice-Presidente de Transporte Multimodal da CBC e membro da CLI, Aluísio Sobreira,
participará de alguns dos sete grupos de discussão. Confira os temas dos grupos:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Importância do Comércio Exterior Brasileiro;
Equidade Fiscal com o Mercado Internacional;
Agregação de Valor às Exportações;
Definição de um Único Plano Nacional de
Logística;
Prioridade de Investimento nos Acessos Terrestres e Marítimos aos Portos;
A Sociedade na Gestão Portuária;
Modelo de Gestão Empresarial para Portos
Públicos e Regime Trabalhista Portuário.

A expectativa é que durante a realização
do 25º ENAEX, nos dias 21 e 22 de agosto de
2015, já sejam divulgadas e celebradas as conquistas alcançadas. n
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expediente ALTERAÇÃO EM
EX-TARIFÁRIO
CÂMARA BRASILEIRA DE CONTÊINERES,

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E MULTIMODAL
Rua Uruguaiana, nº 10 – sala 1508 – Centro
CEP: 20050-090 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2263-1645 e 2233-2333
Tel/fax: (21) 2233-9258
E-mail: secretaria@cbcconteiner.org.br
Site: http://www.cbcconteiner.org.br

DIRETORIA GERAL
Presidente: Silvio Vasco Campos Jorge n Vicepresidente de Contêiner: Carlos Oswaldo Bezerra
de Miranda

n

Vice-presidente de Transporte

Ferroviário: Washington Luiz Pereira Soares n
Vice-presidente de Transporte Multimodal: Aluisio
de Souza Sobreira n Diretor Executivo: Cláudio
Luiz de Viveiros

n

Diretor de Planejamento:

Jorge Antonio de Almeida

n

Diretor de

Desenvolvimento: Ian Gordon Petersen n Diretor
Institucional: José Nicola Benedetti
DIRETORIAS REGIONAIS
Diretor da Região Sudeste: André Machado de
Oliveira n Diretor da Região Sul: Ronaldo Cury
Hultmann n Diretor da Região Norte: Luiz Edgard
Guimarães Ferreira n Diretor da Região Nordeste:
Manoel Carvalho Ferreira da Silva Jr. n Diretor
do Estado de São Paulo: Jorge Coelho
CONSELHO FISCAL
Presidente: Paulo Treu n Membro Efetivo: Rubens
Pereira Filho
Perissini

n

n

Membro Efetivo: Washington

Membro Suplente: José Roberto

Tavares da Silva n Membro Suplente: Raphael
Galvão Flores Neto n Membro Suplente: André
Machado de Oliveira
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Pleito da CBC junto ao MDIC tem resultado favorável

A

Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte
Ferroviário e Multimodal – CBC celebra mais uma vitória em
prol da utilização dos contêineres no Brasil. Após diálogos junto ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC, em novembro de 2014
tornou-se oficial a alteração no texto do Ex-Tarifário 002, que contemplava somente
os contêineres fechados e excluía os contêineres abertos.
A CBC solicitou à Secretaria de Desenvolvimento da Produção (SDP), do MDIC, que alterasse a redação vigente sob o argumento de
que a palavra “abertos” foi suprimida dos textos
anteriores, apesar da existência de contêineres
abertos em circulação no país, tais como: Open
Top (teto aberto), Flat Rack (laterais abertas);
Open Side (lateral aberta); Platform/Plataforma
(totalmente abertos), além dos Baskets (cestas).
Finalmente, após os devidos esclarecimentos junto à SDP, foi publicado no Diário Oficial
da União, no dia 26/11/2014, a Resolução Camex nº 114, de 25/11/2014, com a seguinte
redação:
“Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento),
até 30 de junho de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição
de Ex-tarifários:
…

Art. 10. O Ex-tarifário nº 005 da NCM
8481.20.90, nº 002 da NCM 8609.00.00, nº
009 da NCM 8407.21.90 e nº 023 da NCM
8408.10.90, constantes da Resolução CAMEX
nº 44, 20 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2014,
passam a vigorar com as seguintes redações:
8609.00.00 Ex 002 – Contêineres/“basket”
rígidos, fechados e abertos, para transportes
de carga geral, de comprimento nominal igual
ou superior a 2m”.
É importante ressaltar que esse Ex-Tarifário
beneficia somente os contêineres novos. A CBC
já possui processo em trâmite na CAMEX/MDIC
e no DNIT, no qual solicita a abrangência aos
contêineres usados, como ocorria em período
anterior à suspensão, pelo Governo, do beneficio aos Bens de Capital usados. n

Medalha Amigos da Marinha

N

o dia 6 de novembro de 2014, Silvio
Campos, Presidente da CBC e também
Presidente da Sociedade dos Amigos
da Marinha do Rio de Janeiro – SOAMAR-RIO, conduziu a cerimônia de entrega da
Medalha Amigos da Marinha. Em seu discurso, Campos afirmou que os agraciados
representam agora “sentinelas avançadas da
Marinha com o compromisso de defendê-

-la e engrandecê-la”. O Secretário-Executivo
da CBC, Alex André Rotmeister, foi agraciado com a medalha.
A comenda foi criada por inspiração do
patrono Almirante-de-Esquadra Maximiano
Eduardo da Silva Fonseca, então Ministro da
Marinha e cujo aniversário de 95 anos seria
comemorado na mesma data do evento. n

