Movimentação de Contêineres nos Portos Brasileiros – (Em TEU)
Cabotagem + Longo Curso
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Elaboração: Alex Rotmeister/CBC.

Ano 2012
2.961.426
743.830
611.133
187.423
393.452
385.193
8.192.748

1ª parte

Ano 2013
3.448.879
730.723
626.095
559.052
395.636
402.264
9.154.990

Fonte: Datamar/ANTAQ

Ano 2014
3.684.845
757.319
678.882
639.497
418.043
371.358
9.986.977

Washington Soares
defendeu a redução de
impactos ambientais
nas áreas dos portos
públicos.
Pág. 03

Aluísio Sobreira fez um
balanço do setor com a
Nova Lei dos Portos.

Silvio Campos participou da reunião da CIT,
realizada em Quito.
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julho 2015

Dia Nacional do Agente Marítimo

CMG Paulo César Colmenero – Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Silvio Campos e Marianne Lachmann.

CBC recebeu homenagem durante a celebração do Dia Nacional do
Agente Marítimo, realizada no almoço da Comunidade Empresarial
Marítima e Portuária.

S

ilvio Campos, representando a Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário e Multimodal – CBC, foi homenageado
durante as comemorações pelo Dia Nacional do
Agente Marítimo (data oficial 23 de junho). A
cerimônia foi realizada no tradicional almoço da
Comunidade Empresarial Marítima e Portuária,
na sala Moreira Leite, da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, e contou com a presença de
autoridades civis e militares.
Marianne Lachmann, Presidente do SindaRio, a entidade anfitriã, abriu a cerimônia
passando a palavra para o Sr. Everton Lopes
Bonifácio, da Estácio Soluções corporativas, que
abordou brevemente a nova parceria da uni-

versidade com o Instituto Mar e Portos, com o
lançamento do MBA em Shipping. “Não conseguimos ser produtivos sem educação”, justificou Marianne.
A Presidente iniciou as homenagens do dia
relembrando o seu primeiro almoço da Comunidade Empresarial Marítima e Portuária, em
2010, quando iniciava seu mandato no SindaRio e estreava como anfitriã do tradicional
evento. Ela mencionou uma pequena gafe que
cometeu à época, quando ao dirigir-se aos representantes das entidades que compõem o
seleto grupo, referiu-se ao Presidente da CBC
como “Almirante Silvio”. Constatando que havia
algum engano, dadas as reações dos convida-

dos, Marianne perguntou: seria Comandante
Silvio? A pequena confusão rendeu boa risadas
em ambas as ocasiões e nesse clima alegre e
de descontração, Marianne Lachmann afirmou
que “Silvio Campos é uma pessoa inestimável
para todos que estão no front da nossa persistência em melhorar a competitividade dos serviços que prestamos no comércio exterior”. Em
seguida o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro,
CMG Paulo César Colmenero Lopes foi convidado a entregar a placa alusiva a Silvio Campos.
Silvio Campos agradeceu a homenagem em
nome da CBC, entidade que já participa dos almoços há mais de 15 anos. Campos informou
que em 2017 a Câmara completará 40 anos
e destacou algumas das realizações, na busca pela evolução da conteinerização no Brasil:
■■ A Câmara esteve no Congresso Nacional
defendendo a livre utilização do contêiner
estrangeiro no território nacional e como
resultado, houve significativa redução burocrática nos processos.

continua: página 2
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Palavra do
Presidente

Dia Nacional do Agente Marítimo

F

oi com grata satisfação que no dia
26 de junho recebi a homenagem
da Comunidade Marítima Portuária,
data em que foi comemorado o Dia Nacional do Agente Marítimo (23 de Junho), em nome da Câmara Brasileira de
Contêineres, Transporte Ferroviário e
Multimodal - CBC, em agradecimento
pelas contribuições da CBC a toda cadeia
marítima que se utiliza do Contêiner.
Quero fazer um agradecimento especial a Marianne von Lachmann, pela minha indicação para receber esta honraria.
Aproveito para cumprimentar, em
nome da CBC, todos os Agentes Marítimos que operam no Brasil, repetindo
o que disse no dia da homenagem: “O
Agente Marítimo é o Armador sem Navio”.
Silvio Vasco Campos Jorge
Presidente

Aluísio Sobreira, Silvio Campos, Vice-Alte. Cláudio Portugal de Viveiros – Diretor de Portos e Costas, Cláudio
Viveiros e Alex Rotmeister.

■■ A CBC obteve sucesso ainda na nacionalização dos contêineres inservíveis para
o transporte marítimo, que podem ser
utilizados para outras finalidades.
■■ Silvio Campos ainda mencionou o convênio firmado entre a CBC e o BIC Code,
por meio do qual será disponibilizado à Receita Federal a numeração de
qualquer contêiner registrado no mundo. Através desse código, a RFB poderá
acessar online os registros de contêineres o que facilita a ação dos fiscais em
casos de suspeita de contrabando de
cargas e transporte de drogas.
Jovelino Pires, Coordenador da Câmara
de Logística Integrada – CLI da AEB, assegurou que sempre que esteve na presença de
Silvio Campos recebeu boas notícias. Uma
das expressões nacionais que fazem esse
país andar para frente. Desejo mais 30 “anos

Silvio Campos recebe
agradecimento da ESG

S

ilvio Campos, Presidente da CBC, recebeu o Certificado em agradecimento pela palestra ministrada no Curso de Logística e Mobilização, cujo tema foi “A Conteinerização na Logística de Transporte”. Campos recebeu a homenagem do Comandante
da Escola Superior de Guerra (ESG), Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho, no
dia 12 de maio de 2015.

de trabalho e depois mais 25 anos para descansar”, finalizou Jovelino.
Na ocasião da celebração do Dia Nacional do Agente Marítimo, o SindaRio homenageou Charles Monteiro, que há dois
anos faz parte da Jovem Diretoria do Sindicato, representando a nova geração do
setor. Charles recebeu sua placa das mãos
do Vice-Alte. Cláudio Portugal de Viveiros,
Diretor de Portos e Costas.
Parte imprescindível da cadeia logística do comércio exterior brasileiro, a atividade do agenciamento marítimo é milenar.
Um pouco mais recente, cerca de 50 anos, a
conteinerização na logística do transporte
abriu novas possibilidades para a movimentação de cargas no mundo e tornou o contêiner mais um importante elo dessa cadeia
no Brasil e no mundo. A CBC tem a grande
honra de cumprimentar os agentes marítimos brasileiros pela sua data! n
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26ª POMS em 2015
Washington Soares participou da 26ª edição da Conferência Anual
da Production and Operations Management Society (POMS) e abordou a necessidade de estratégias verdes para reduzir os impactos
ambientais nas áreas dos portos públicos.

O

Vice-Presidente de Transporte Ferroviário da CBC, Washington Soares, participou da 26ª edição da Conferência
Anual da POMS, realizada de 8 a 11 de maio
de 2015, em Washington, D.C., U.S.A e apresentou o Modelo de Registro de Emissões
e Transferência de Poluentes (PRTR) para
quantificar as emissões de gases e produtos perigosos em áreas de portos públicos.
Soares explicou que o PRTR foi desenvolvido com o objetivo de quantificar as
emissões de gases e transferências de poluentes perigosos, que podem afetar o meio
ambiente e os seres vivos e, desta forma,
conduzir organizações internacionais no desenvolvimento de estratégias para reduzir
os impactos ambientais.
O Vice-Presidente da Câmara acrescentou que o estudo do processo de ecoeficiência de produção é obtido mediante o
controle do ciclo de vida do produto e ou
serviço logístico em consumo. Ele esclareceu que ao comprar um produto ou serviço,
é possível legitimar os métodos de controle de emissões, a cada atividade de controle ambiental, na gestão de resultados em
transferência de resíduos e ou descarte.

A gestão sustentável é legítima quando estimula colaboradores a atender às
regras específicas para o descarte de produtos, principalmente, quando a atividade
de compras é de responsabilidade social ou
objeto público. Neste último caso, o procedimento administrativo deve ser julgado
por meio do Direito Ambiental Econômico,
sobretudo quando relacionados aos fatos
que contribuem com o meio ambiente, por
exemplo, na gestão direta e indireta de consumo de energia, em produtos ou processos de serviços logísticos.
Washington Soares defende a importância de uma norma específica, com
responsabilidades bem definidas e harmonizadas para o controle e prevenção do risco ambiental, seja para áreas públicas ou
privadas dos portos organizados. “Acredito
que as ferramentas de exigência de melhor
controle de precaução e prevenção do risco
ambiental com metas mínimas de emissões atmosféricas em novas áreas a construir, fora ou dentro do porto organizado,
devem permanecer nas mãos do poder concedente para tutela de portos sustentáveis”,
finalizou. n

n
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CONTÊINER EM PAUTA
Contêiner sobre trilhos

A

utilização do modal tem por objetivo reduzir o tempo e custos
com o translado entre as margens do Porto de Santos (Santos e Guarujá), trecho que geralmente tem fluxo
lento. A operação começou em junho,
fruto da iniciativa da Libra Logística em
parceria com a MRS, com serviço logístico operacionalizado pela Libra Logística Valongo (Teval). n

Livro sobre a história
do Contêiner no Brasil

O

projeto sobre do Livro do Contêiner está inscrito no programa de incentivo à cultura da
Prefeitura do Rio de Janeiro, onde as
empresas que pagam o Imposto Sobre
Serviços (ISS) na cidade do Rio de Janeiro, poderão destinar 20% do total anual do recolhimento do imposto do ISS a
pagar para o livro que contará a história
do Contêiner no Brasil. Está opção deverá ser feita de 1º agosto a 31 de agosto de 2015.
Patrocinadores já confirmados: CNT
– Confederação Nacional do Transporte; Cisa Trading; Intertank; Libra; NHJ do
Brasil; RF Leasing; Wilson, Sons. n

21ª Intermodal South America
CBC participa de mais uma edição da
Intermodal South America – um dos
eventos mais importantes do setor.

A

Câmara participou da Intermodal South
America, o maior evento das Américas
para os setores de logística, transporte
de cargas e comércio exterior e que já acumula mais de 20 anos de história. A CBC dividiu
o estande com o BIC Code entre os dias 7 e 9
abril, no Transamérica Expo Center, São Paulo,
onde estiveram reunidos mais de 680 marcas
expositoras de 25 países e um público qualificado totalizando 48 mil visitantes.

Em 2015 a Intermodal dividiu espaço com
a InfraPortos South America, feira dedicada ao
setor de infraestrutura portuária, além do espaço dedicado às conferências, com discussões
sobre o cenário econômico e dos desafios ambientais dos setores de logística, transporte de
cargas e comércio exterior.

Conferência
Washington Soares, Vice-Presidente de
Transporte Ferroviário da CBC, foi um dos palestrantes da conferência. Durante seu pronunciamento, Soares sugeriu que o Governo

Federal utilize estrategicamente o Sistema
RDC – Regime Diferenciado de Compras Públicas Emergentes, para agilizar a execução de
projetos essenciais de infraestrutura dentro do
porto organizado, a exemplo do que ocorreu
no período da Copa do Mundo. “Caso contrário, será inevitável a burocracia para projetos
de construção em áreas públicas, dada a constatação da corrupção e o escândalo das empreiteiras. De forma ainda mais emergente, as
instalações portuárias necessitam de construção de ferrovias em portos, por exemplo, com
operações sustentáveis para interface multimodal”, argumentou. n
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expediente 16º Fórum Anual Portos Brasil
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

Aluísio Sobreira ministrou
palestra sobre o novo Marco
Regulatório Portuário Brasileiro,
fazendo um balanço do setor
desde a Lei 12.815/2013

A

luísio Sobreira, Vice-Presidente de
Transporte Multimodal da CBC, participou da 16ª edição do Fórum Anual Portos Brasil, realizado nos dias 21 e 22
de maio, no Hotel Novotel Santos Dumont,
Rio de Janeiro. No primeiro dia de debates
Sobreira apresentou a palestra “Um balanço dos dois anos e meio do novo Mar-

co Regulatório Portuário Brasileiro - Lei nº
12.815/2013”, onde abordou os números
do desenvolvimento do setor desde que a
Lei entrou em vigor, além de alguns itens
do Marco Regulatório que ainda não foram
colocados em prática, as alternativas para
destravá-los e as perspectivas de desenvolvimento do setor portuário com o novo Marco, diante do atual cenário econômico.
O Fórum tem por objetivo buscar soluções para acelerar o processo de investimentos em infraestrutura no setor portuário,
garantir maior eficiência no transporte de
cargas e reduzir custos logísticos. 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

XXIII AGO da CIT

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 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

CBC Notícias é uma publicação da Câmara
Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário
e Multimodal - CBC.

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Alex Rotmeister n Secretário-Executivo
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Andréia Paim - MTB 27819/RJ
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
SmartFrog Criações

TIRAGEM: 1.000 EXEMPLARES

Da esquerda para a direita: Cleimar Sfredo, Silvio Campos, Pedro José de Oliveira Lopes, Paola Carvajal Ayala, Manoel Sousa Lima Junior, Sérgio Luiz Malucelli, Paulo Vicente Caleffi e por último, Eduardo Caleffi.

CBC participou da Assembleia da CIT em Quito, Equador, que contou
com 14 dos 18 capítulos que compões a Câmara.

O

Presidente da CBC, Silvio Campos, esteve nos dias 21 e 22 de maio na cidade
de Quito, no Equador, para a realização
da XXIII Assembleia Geral Ordinária da Câmara Interamericana de Transportes (CIT), sob a
organização do anfitrião Sr. Nelson Chávez Vallejo – fundador do Grupo-Atlas e Presidente
do Capítulo Equador –, e de seus associados.
Na abertura da assembleia, além do Secretário-Geral, Paulo Caleffi, também participaram da cerimônia a Eng. Paola Carvajal Ayala
– Ministra de Transportes e Obras Públicas do
Equador, os Diretores Regionais da CIT, Mauro Borzacconi, Júlio Artemio Morán e Nelson

Chávez Vallejo, além do Subsecretário-Geral –
Martín Sánchez Zinny.
As próximas reuniões já estão programadas
até 2016, a saber: dias 18, 19 e 20 de novembro de 2015, será realizada a 24ª Assembleia
Geral em Buenos Aires, Argentina; nos dias 3 e
4 de março de 2016, será a Assembleia Extraordinária e Expo Foro 2016, na Cidade do México; dias 25, 26 e 27 de maio de 2016 haverá
a 25ª Assembleia Geral e Expo Transporte Colômbia 2016, em Medellín, Colômbia; finalmente, no segundo semestre de 2016 haverá a 26ª
Assembleia Geral Ordinária da CIT, em Santiago de Chile, Chile. n

