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Nova diretoria da Antaq. Os três diretores da Antaq
tomaram posse ontem, em cerimônia na sede da agência, em
Brasília. Fernando Fonseca e Adalberto Tokarski assumiram como
diretores, enquanto Mario Povia foi oficializado como diretor-geral
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Porto & Mar

União analisa 20 pedidos de renovação
Propostas para ampliação do prazo de contratos de arrendamento referentes a áreas portuárias são analisadas pela Antaq e pela SEP
DIVULGAÇÃO

DE BRASÍLIA

O Governo examina cerca de
20 pedidos de renovação antecipada de contratos de arrendamento de áreas em portos públicos, informou ontem o novo
diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Mario Povia,
após tomar posse do cargo.
Com isso, os concessionários
ganharão tempo para fazer investimentos de maior fôlego e
recuperar o capital aplicado.
A fórmula serve também para
garantiramodernizaçãodasinstalações nos portos, apesar de as
licitações de áreas estarem pendentes de decisões do Tribunal
deContasdaUnião(TCU).
Povia informou que a análise
dos pedidos vem sendo feita de
forma conjunta por Antaq e
Secretaria dos Portos (SEP),
“para não haver retrabalho”, e
que há um cronograma para a
liberaçãodos pedidos. Eleexpli-

couainda quea renovação antecipada dos contratos não interfere nos leilões programados
pelo Governo, porque eles se
referem a áreas que não fazem
parte do programa, por serem
concessões mais novas. Os leilõestratamdaquelascomocontrato já vencido ou por vencer.
A renovação pode se aplicar,
por exemplo, ao contrato do
Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Santos, firmado com a Santos Brasil e que só
vence em 2022. A empresa entrou com um pedido em agosto
do ano passado. “A finalidade é
adaptar o terminal para navios
que já operam hoje”, disse o
diretor comercial da operadora portuária, Mauro Salgado. A
principal obra é o alongamento do cais, para receber embarcações de até 366 metros.
No total, o projeto do Tecon
está orçado em R$ 800 milhões
a R$ 1 bilhão e prevê ainda a

O ministro Antonio Silveira (Portos) participou da posse dos diretores

Fórum discutirá riscos à saúde dos portuários
DA REDAÇÃO

A modernização dos portos,
com a introdução de novas tecnologias, eliminou antigos riscos à saúde dos trabalhadores.
Mas gerou novos fatores que
podem prejudicá-la. Esse é o
cenário a ser debatido hoje e
amanhã no I Fórum de Vigilância em Saúde do Trabalhador
Portuário, que ocorrerá no
Campus Baixada Santista da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp-BS) e na sede
do Centro de Excelência Portuária de Santos (Cenep), ambos em Santos.
O evento é aberto ao público.
As inscrições podem ser feitas
no local. O fórum é uma promoção do Grupo PET - Vigilância
em Saúde do Trabalhador Portuário, criado pela Unifesp a
partir de um projeto financiado pelo Ministério da Saúde.
A abertura será hoje, às 19
horas, no anfiteatro da UnifespBS, na Avenida Ana Costa, 95.
Amanhã, as atividades estão
programadas para ocorrer na
sede do Cenep, na Rua Otávio
Correia, 147.
O fórum tem o apoio da Secretaria dePortos (SEP) daPresidência da República, do Cenep, do Sindicato Unificado da
Orla Portuária do Espírito Santo e do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva
da Unifesp-BS.

Click
Obras portuárias.

O lançamento nacional do
livro Engenharia Portuária, do
engenheiro civil Paolo Alfredini e
da bióloga Emilia Arasaki, ocorrerá
hoje, às 18 horas, na Associação
de Engenheiros e Arquitetos de
Santos (Rua Dr. Artur Assis, 47,
Boqueirão). A obra aborda
o panorama atual dos portos
nacionais, explica as principais
técnicas de construção de
terminais e ainda analisa os
impactos de fenômenos mundiais,
como o aumento do nível do mar, no
setor. O lançamento é organizado
pelo curso de Engenharia Portuária
da Universidade Católica de Santos
(UniSantos), onde Alfredini é
professor e pesquisador.
Ele e Emilia também lecionam
na Escola Politécnica, da
Universidade de São Paulo (USP).

Programação
>> Hoje:
❚ 19 horas – Abertura oficial
❚ 19h30 – Mesa de Abertura
Participantes: Diretor do Departamento de Revitalização e
Modernização Portuária da Secretaria dos Portos (SEP) da
Presidência da República, Antônio Mauricio Ferreira Neto;
diretora superintendente do Órgão Gestor de Mão de Obra
(Ogmo)Santos, Sandra dos Santos Gobetti Correa; secretário
de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura de Santos,
José Eduardo Lopes; chefe do Departamento de Vigilância em
Saúde (Devig) da Secretaria Municipal de Saúde de Santos,
Carolina Mari Ozawa; o estivador Cristiano Campos;
presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária
(Suport/ES), Ernani Pereira Pinto; diretora do Campus Baixada
Santista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), profa
dra Regina Célia Spadari; pró–reitora de Extensão da Unifesp,
profa dra Florianita Braga Coelho; e coordenadora do projeto
Pet – Saúde/Vigilância em Saúde – 2013/2015, profª dra. Maria
de Fátima Ferreira Queiróz.
❚ 20 horas – Palestra de abertura A Situação dos Portos
Brasileiros em relação às Condições de Trabalho e Vigilância
em Saúde dos Trabalhadores Portuário, com o diretor do
Departamento de Revitalização e Modernização Portuária da
SEP,Antônio Mauricio Ferreira Neto.
❚ 20h45 – coquetel e apresentação artística – Maurão.
>> Amanhã:
❚ 8h30 – Apresentação PET Vigilância em Saúde do
Trabalhador Portuário, por Mirela Poletti, estudante do Curso
de Psicologia da Unifesp–Campus Baixada Santista e
participante do PET – Saúde/Vigilância em Saúde – 2013/2015.
❚ 8h45 – Apresentação Atuação da COVIG na Saúde do
Trabalhador Portuário, por Ana Paula Viveiros Valeiras,
coordenadora da Seção de Vigilância Epidemiológica e
preceptora do Grupo PET Vigilância em Saúde do Trabalhador
Portuário.
❚ 9 horas – Apresentação O Programa da Secretaria de Gestão
do Trabalho da Educação na Saúde – PET Vigilância em Saúde
do Trabalhador.

troca de equipamentos e a demoliçãodearmazéns,parautilizarmelhora áreaque já existe.
Para convencer os acionistas
afazeroinvestimento,disse Salgado, é preciso que o contrato
se estenda para além de 2022.
A empresa pediu mais 25 anos,
prazo permitido pelo contrato.
Apropostada SantosBrasilainda está em exame, depois que a
Antaq pediu algumas alterações técnicas no projeto.
A agência já deu sinal verde a
outros dois empreendimentos
do tipo – os terminais da Ageo
e o da Copape, ambos em Santos. Falta a aprovação da SEP.
Os investimentos previstos são
de R$ 215,5 milhões.
A possibilidade de renovação
antecipada dos contratos é controversa.Elajáexistianalegislação e foi facilitada com o novo
marco regulatório dos portos, a
Lei12.815/2013.Duranteasdiscussões da nova lei no Congres-

Justiça determina que práticos
paguem ISS para Guarujá
DA REDAÇÃO

❚ 10 horas – Coffee–break.
❚ 10h30 – Apresentação O Trabalho no Porto de Vitória e o
Processo de Vigilância em Saúde – proposição dos
trabalhadores, por Ernani Pereira Pinto, presidente do
Sindicato Unificado da Orla Portuária.
❚ 11h30 – Apresentação Os Acidentes de Trabalho no Porto de
Santos e o processo de Vigilância em Saúde – proposição dos
trabalhadores, por João de Deus, estivador do Porto de Santos e
presidente da CPATP.
❚ 12 horas a 13h30 – Almoço
❚ 14 horas – Apresentação A Contribuição da Análise dos
Acidentes do Trabalho para o Processo de Vigilância em Saúde
dos Trabalhadores, pelo prof. dr. Rodolfo Vilela, do
Departamento de Saúde Ambiental/Saúde do Trabalhador, da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
❚ 15 horas – Painel As Condições de Trabalho e as Perspectivas
do Controle de Fatores Determinantes de Adoecimento nos
Portos.
– As Ações da SEP em Vigilância e Saúde do Trabalhador
Portuário – Grupo de Trabalho sobre Saúde do Trabalhador em
Atividade Portuária, por Maria Cristina Dutra, da SEP.
– Detecção de Fatores Determinantes de Adoecimento no
Ambiente de Trabalho no Porto de Santos, por Ricardo
Carvalhal, engenheiro do Serviço Especializado em Segurança e
Saúde no Trabalho do Ogmo Santos.
– A Realidade do Trabalho no Porto de Santos–Caminhos para
Transformações, por João Renato da Silva Nunes, estivador do
Porto de Santos.
❚ 16 horas – Roda de conversa Proposições de Ações
Intersetoriais em Vigilância em Saúde do Trabalhador
Portuário, com os participantes do Fórum. Coordenação: profª
Maria de Fátima Ferreira Queiróz, Ana Paula Viveiros (Covig I) e
Juliana Cabral (Covig II).
❚ 17 horas – Encerramento, com exposição de fotos e a
apresentação artística Maracatu Quiloa – Um Convite a Dança.
Fonte: Organização do I Fórum de Vigilância em Saúde do Trabalhador
Portuário.

ALEXSANDER FERRAZ

so,elachegoua ser batizadade
“emenda Tio Patinhas”. Alas
dopróprioGovernoseposicionaram contra o dispositivo
nos bastidores. O comentário
é que ela seria de interesse do
empresárioDanielDantas.
A renovação antecipada é o
tratamento que a União está
dando aos contratos mais recentes. Os mais antigos, um total de 159 áreas com contratos
vencidos ou que estão por vencer em breve, foram incluídos
no programa de licitação de
áreas.Essesleilõesestavamprogramados para o ano passado,
masoprocessoparounoTCU.
Apesar das pressões políticas,a diretoria quetomouposse ontem na Antaq tem perfil
técnico. O diretor-geral, MárioPovia,é funcionário decarreira da casa. As escolhas foram classificadas no setor privado como um “avanço para a
Antaq”. (EstadãoConteúdo)

A Praticagem do Porto de Santos será obrigada a pagar o Imposto Sobre Serviços (ISS) referente a suas atividades, em benefício da Prefeitura de Guarujá. A decisão foi tomada pelo
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ-SP) e também determina o desbloqueio
de cerca de R$ 2,7 milhões, que
foram depositados em juízo para o pagamento do tributo desde 2008, quando o processo
teve início.
APraticagem reúne os profissionais responsáveis por orientar os oficiais dos navios em
suas manobras de entrada e
saída no Porto de Santos. Como a área em que o serviço é
realizado é o estuário, e ele é da
União, a entidade questionou
a cobrança do ISS pelo município de Guarujá. Com a decisão
do TJ, ela terá que pagar o
impostosobre as manobras realizadas com os navios que estiveram nos terminais da Margem Esquerda do cais santista,
que fica na cidade.
Segundooadvogado-geral da
Prefeitura de Guarujá, André
Guerato, a Praticagem entrou
com uma ação na Justiça para
questionar a cobrança do tributo.Emprimeiradecisão,foidefinidoopagamentoemjuízo.

Imposto
Praticagem afirma que
já recolhe o ISS sobre
suas atividades e o paga
para Guarujá desde 2010

“Na sexta-feira, o juiz determinouatransferênciadosvalores depositados ao longo da
ação.Essedinheirofoitransferido para a conta do município”,disseoadvogado-geral.
Na decisão, o juiz Ricardo
Fernandes Pimenta Justo
ordenou a transferência de
R$ 1.999.260,24 que haviam
sido depositados pela Praticagem. Gueratoacredita que outrosR$ 700mil também deverão ir para os cofres da Prefeitura por conta de atualizações e correções.
Procurada, a Praticagem
de Santos informou que, desde 2010, paga regularmente
o ISS ao município de Guarujá. Por este motivo, a decisão
da Justiça não afeta a entidade. No entanto, não foi revelado ovalor arrecadado mensalmente pelas manobras realizadas na Margem Esquerda
do cais santista.

Escala de trabalho às 7 horas
Local

Navio

Saboó-1

Grande Benin

Terno
12

Saboó-1

Grande Benin

20

Saboó-1
Saboó-1
Cubatão P. 5
Arm. 12-A
Arm. 15
Arm. 15
Arm. 19
Arm. 20/21
Arm. 20/21
Arm. 23
Arm. 29/30
Arm. 29/30

Grande Benin
Grande Benin
Norsul Crateus
Sofie Bulker
Saga Fortune
Saga Fortune
Zealand Rotterdam
Martigny
Martigny
Orient Iris
CMB Weihai
CMB Weihai

4
4
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1

TEV - Outros

Tagus

8

Tecon-3
Tecon-1
Tecon-1
Tecon-2
Tecon-2
Termag
Termag
Cargill
Terminal
Arm. 38
Arm. 38

Maersk Santana
Americo Vespucio
Alianca Artigas
Limari
MSC athens
Cielo di Livorno
STX Rapido
Cebihan
Theresa Guangdong
Genco Loire
Genco Loire

4
4
4
3
3
1
1
1
1
2
2

Produto

Embarque contêiner + caminhoes +
peças
Descarga autos - roll on/roll off +
contêiner + caminhões + maffis cheio +
chapa aço com fita
remoção contêiner + caminhões
—
Descarga coque petróleo verde
desc. rem mercosul trigo
Embarque celulose
—
Embarque açúcar
Embarque açúcar
—
Descarga cloreto de potássio
Descarga trigo
—
Embarque carga geral + caminhões +
máquinas + trator
Embarque/Descarga contêiner
Embarque/Descarga contêiner
Embarque/Descarga contêiner
Descarga contêiner
Descarga contêiner
Descarga nitrato de potássio
Descarga uréia
Embarque açúcar
—
Embarque farelo de soja
Embarque soja

Observação: A quantidade de ternos está sujeita a alterações de última hora.

Fonte: Ogmo

