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MARÉ
alta
04h56 5,6m
17h17 6,0m

VENTO
16  km/h
Leste/Nordeste

MARÉ
baixa
11h00 1,0m
23h38 0,6m

TEMPERATURA
Máxima
31°

Mínima
22°

UMIDADE
Máxima
82%

Mínima
58% Tábua de marés  do  Porto do Itaqui

H
oje é comemorado o Dia
do Portuário, data que re-
mete à chegada da corte

de Portugal ao Brasil, em 1808, e
a abertura dos portos brasileiros
ao comércio exterior. Segundo es-
timativas do empresariado, o nú-
mero de trabalhadores portuários
de São Luís é de aproximadamen-
te 2,5 mil pessoas, que envolve tra-
balhadores avulsos, operadores
de máquinas (guindastes, empi-
lhadeiras, etc.), conferência de
cargas, vigilância de embarcações,
limpeza, bem como os que traba-
lham no setor administrativo e de
controle operacional.

O campo de trabalho é amplo
e a responsabilidade também.  Na
ponta da cadeia logística, o por-
tuário é o fim de uma operação e
vital para o crescimento do país.

O portuário Luis Claudio Soa-
res é encarregado de documen-
tação da Brazil Marítima, tida
atualmente como a maior opera-
dora em volume de serviços no
Porto do Itaqui. Ele cuida de toda
a parte relativa a documentos (re-
latórios de carga e descarga e no-
tas de serviço) e operações dos
navios atendidos pela empresa.
Soares faz a ponte entre a equipe
de operações e os navios, atuan-
do como intérprete.

“É um trabalho muito gratifi-
cante, porque, de uma forma ge-
ral, nós [portuários] contribuí-

mos para o desenvolvimento. É
um trabalho muito dinâmico e
que exige pró-atividade muito
grande, pois cada navio é dife-
rente. Além disso, o portuário
precisa ter conhecimento de vá-
rias áreas profissionais, o que nos
leva a estudar muita coisa a res-
peito de navios, maré, sistema
de comércio exterior, além do in-
glês e, como encarregado de do-
cumentação, eu trato com gre-
gos, filipinos, russos, chineses,
ou seja, povos  de culturas e rit-
mos de trabalho diferentes”, de-
clara Luis Soares.

Outro exemplo de profissio-
nal do setor portuário é a ins-
petora de embarque, Erika Vie-
gas. Ela trabalha na VLI, empre-
sa de logística que integra ope-
rações em ferrovias, portos e
terminais intermodais. Respon-
sável pela operação de embar-
que de mercadorias no Pier II
(berço 105 do Porto do Itaqui),
a inspetora enumera alguns re-
quisitos para o exercício da ati-
vidade: atenção, conhecimen-
to técnico, mas principalmen-
te gestão de pessoas.

Para Viegas, o relacionamen-
to com as várias equipes envolvi-
das na operação portuária e o res-
peito às culturas de tripulação es-
trangeiras são fatores determi-
nantes para o sucesso do traba-
lho: “O trabalho é dinâmico e

apaixonante”, afirma.
A sua condição feminina e o

trabalho no turno da noite não fo-
ram impedimentos para assumir
o cargo: “Eu sei que a atividade
tem como característica históri-
ca admitir somente homens, mas
trabalho em uma empresa que
me permitiu o desafio e eu acei-
tei. Sou valorizada e todos me res-
peitam como profissional”, diz.
Erika Viegas, antes de assumir a

função de inspetora de embarque
na VLI, passou por dois anos de
treinamento.

Homenagens - Para marcar a
data, o Instituto de Desenvolvi-
mento do Poder Marítimo do
Maranhão (Idepom) progra-
mou uma série de atividades
nesta semana, como exposição
de trabalhos artísticos, fotogra-
fias, livros e revistas.

Para o presidente do Sindica-
to das Agências de Navegação do
Estado do Maranhão (Syngamar),
Jorge Afonso Guagliani Pereira, o
Dia do Portuário é uma data im-
portante. “Eu considero a atuação
do portuário imprescindível. A
máquina pode funcionar muito
bem, mas sempre haverá o pro-
fissional no controle das opera-
ções. Porto sem portuário não
existe”, declara.

De acordo com o comandan-
te Marcos Tadashi Hamaoka, Ca-
pitão dos Portos do Maranhão,
a mão de obra especializada que
atua no setor portuário é de
grande importância para o su-
cesso da atividade mercante na-
val, que é o objetivo maior do
porto. Para ele, o trabalhador
portuário, a praticagem e toda a
cadeia de profissionais que 
atuam no ramo têm muito a
contribuir para o desenvolvi-
mento da economia da região.

Vista do cais sul do Porto do Itaqui e, no detalhe, o portuário Luis Soares em seu posto na Brazil Marítima
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O setor portuário de São Luís é
formado por um porto público,
o Itaqui, com sete berços de
atracação, sendo um deles (o
berço 105) arrendado à mine-
radora Vale, que o denomina
Píer II. A mineradora, por sua
vez, administra o Terminal Pon-
ta da Madeira (TPM), localizado
ao norte do Itaqui, com quatro
berços de atracação em ativi-
dade (Píer I, Píer III/Sul, Píer
III/Norte e Píer IV/Sul) e mais
um atracadouro em construção,
o Píer IV/Norte. Há também o
Terminal da Alumar, localizado
a 10 quilômetros ao sul do Por-
to do Itaqui, com dois berços de
atracação.

SANTOS – A movimentação de
cargas no Porto de Santos no ano
passado foi de 114 milhões de to-
neladas, um crescimento de 9%
em relação a 2012, segundo a
Companhia Docas do Estado de
São Paulo. No acumulado do ano
as exportações cresceram 10,5%
e as importações, 6,2%.

Os principais embarques fo-
ram açúcar, com mais de 19 mi-
lhões de toneladas (alta de 15%
em relação ao ano anterior); a so-
ja, com 15,8 milhões de tonela-
das, (alta de 16%); e milho, com
mais de 11 milhões de toneladas
e (aumento de 11%).

Entre as exportações, foram
destaques a gasolina (25,6% a
mais) e óleo diesel e gasóleo
(10%). Nas importações, os maio-
res crescimentos foram de gás li-
quefeito de petróleo (31,5%) e tri-
go (23,9%). Em toneladas, as
maiores quantidades movimen-
tadas foram de adubo (3,6 mi-
lhões) e enxofre (2 milhões). O

número de atracações registrou
queda de 6%. em relação a 2012
acumulou um total de 5.251 na-
vios durante o ano.

Balança - O porto fechou o ano
com participação de 25,4% da Ba-
lança Comercial Brasileira, o equi-
valente a US$ 122,5 bilhões. As ex-
portações, que somaram US$
61,3 bilhões, superam as impor-
tações, cujo valor foi de US$ 61,1
bilhões.

Os principais destinos das ex-
portações em valores foram a
China (US$ 8,7 bilhões), os Esta-
dos Unidos (US$ 5,9 bilhões) e a
Argentina (US$ 4,1 bilhões). As
três principais cargas de exporta-
ção foram a soja (China, Tailân-
dia e Holanda); o açúcar (China,
Bangladesh e Indonésia) e café
(Alemanha, Estados Unidos e Ja-
pão).

Já as importações tiveram co-
mo principais origens a China
(US$ 10,5 bilhões), os Estados
Unidos (US$ 9,0 bilhões) e a Ale-
manha (US$ 5,9 bilhões). Nesse
fluxo destacaram-se inseticidas
(Estados Unidos, Bélgica e Fran-
ça) e acessórios de carrocerias pa-
ra veículos automóveis (Coreia do
Sul, Japão e Tailândia).

Movimentação de carga
no Porto de Santos teve
aumento de 9% em 2013
Maior porto do país
alcançou o volume de
carga de 114 milhões
de toneladas no ano

Mercado faz
previsão de
recorde para
carga de soja

BRASÍLIA - Dados de agenda-
mentos de navios de soja para fe-
vereiro mostram que as exporta-
ções brasileiras neste período
atingirão um recorde histórico pa-
ra o mês, segundo a Agência Reu-
ters, devido à demanda interna-
cional e a uma antecipação da sa-
fra. Também é grande o volume
de cargas de soja agendadas já pa-
ra os últimos dias de janeiro.

O line-up de navios (agenda-
mento ou fila de atracação defini-
da por prioridade de operação de
carga e/ou descarga) aponta ain-
da para um crescimento nos em-
barques de farelo de soja na com-
paração com 2013.

Dados compilados pela SA
Commodities mostram que há
cerca de 650 mil toneladas de so-
ja já agendadas para navios que
atracam nos portos brasileiros em
janeiro e 2,5 milhões de toneladas
destinadas a navios com atraca-
ção em fevereiro.

As exportações de soja foram
praticamente inexistentes em ja-
neiro de 2013, somando 280 tone-
ladas, após o Brasil ter ficado com
baixos estoques ao final de 2012, e
atingiram 959 mil toneladas em fe-
vereiro do ano passado, conforme
dados da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex).

Resultados - Os navios atracan-
do até o fim de janeiro embarca-
rão 137 mil toneladas e os de fe-
vereiro cerca de 840 mil tonela-
das, segundo os dados da SA
Commodities. Em fevereiro de
2013, por exemplo, o país expor-
tou 670 mil toneladas do produ-
to, que serve de matéria-prima
para ração animal.

Até sexta-feira (24), havia 39
navios graneleiros ancorados no
litoral do Paraná, esperando para
atracar em Paranaguá, segundo
dados em tempo real disponíveis
no terminal financeiro Eikon, da
Thomson Reuters.

Em Santos, o principal porto
exportador de grãos e onde as fi-
las costumam ser bem menores,
há 11 navios no mar esperando
para atracar, a maioria deles de
milho. Outros 11 graneleiros es-
tão a caminho do porto.

Data faz alusão à abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior pela Família Real portuguesa, em 1808, e também
homenageia os diversos tipos de profissionais que atuam nas operações de carga e descarga de navios no setor portuário

No Dia do Portuário, profissionais
falam da importância da atividade

Cargueiro com equipamentos portuários navega no canal de Santos

Blog Santos Shiplovers


