
Inscrição para concurso da
Marinha termina 5ª-feira

BELÉM - As inscrições para o
concurso público de ingresso nos
quadros complementar e técni-
co da Marinha continuam aber-
tas até quinta-feira (27). São 87
vagas para diversas profissões. Os
candidatos interessados poderão
realizar a inscrição através do si-
te da Marinha (www.mar.mil.br,
onde há um link específico do
concurso) ou em um dos postos
de inscrição da Marinha. O valor
da taxa de inscrição é R$ 45,00.

O candidato deve ser brasilei-
ro nato (ambos os sexos) e ter
menos de 29 anos de idade no
primeiro dia do mês de janeiro
de 2014. Os aprovados em todas
as etapas da seleção realizarão
um curso de formação na cida-
de do Rio de Janeiro, com dura-
ção de 39 semanas. Nesse perío-
do, serão nomeados a Guardas-
Marinha e terão direito a venci-
mentos de R$ 5.150,00 mais gra-
tificações, alimentação, aloja-
mento, auxílio-fardamento e as-
sistência médica-odontológica. 

São 46 vagas de nível superi-
or para o Quadro Complemen-
tar de Oficiais Intendentes (QC-
IM). As vagas são destinadas às
seguintes profissões: Adminis-
tração (42 vagas), Ciências Con-
tábeis (3), Economia (1).

Além das profissões relacio-
nadas, serão considerados váli-
dos os documentos comproba-
tórios de conclusão dos cursos
de bacharelado, cujas denomi-
nações anteriormente utilizadas
constem na Lista de Convergên-
cia de Denominação constante
dos Referenciais Curriculares
Nacionais dos Cursos de Bacha-
relado e Licenciatura, disponí-
vel no sítio eletrônico do Minis-
tério de Educação (MEC).

Quadro técnico - Para o quadro
técnico são 41 vagas, destinadas

às seguintes profissões: Adminis-
tração (3 vagas), Arquivologia e
Gestão de Documentos (1),
Ciências Contábeis (2), Ciências
Econômicas (1), Comunicação
Social (4), Direito (7), Educação
Física (1), Estatística (1), Física (li-
cenciatura, 1 vaga), Informática
(7), Matemática (licenciatura, 1
vaga), Meteorologia (1), Pedago-
gia (2), Psicologia (4), Serviço So-
cial (2), Segurança do Tráfego
Aquaviário (3 vagas, o que inte-
gra as profissões: Engenharia Na-
val e Ciências Náuticas).

Para o quadro técnico, o can-
didato deve ser brasileiro nato,
de ambos os sexos, ter menos de
36 anos de idade no primeiro dia
do mês de janeiro de 2014. 

Etapas - O concurso público
para os quadros complementar

e técnico é constituído das se-
guintes etapas: prova escrita de
conhecimentos profissionais;
redação; e eventos complemen-
tares - inspeção de saúde, teste
de aptidão física, verificação de
documentos e dados biográfi-
cos (fase preliminar); e prova
discursiva de conhecimentos
profissionais, somente para os
candidatos que concorrerem
para a profissão de Direito, Qua-
dro Técnico.

Após a aprovação no curso
de formação, os Guardas-Mari-
nha serão nomeados Oficiais da
Marinha do Brasil, no posto de
Segundo-Tenente (Quadro
Complementar) ou Primeiro-
Tenente (Quadro Técnico), com
vencimentos iniciais de cerca de
R$ 6.200,00 ou R$ 6.800,00, res-
pectivamente, mais vantagens.

São 87 vagas para nível
médio e superior e as
remunerações vão de
R$ 6,2 mil a R$ 6,8 mil
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A
movimentação de cargas
no Porto do Itaqui che-
gou a 5.831.556 toneladas

(t) no período de janeiro a maio
deste ano, de acordo com estatís-
tica divulgada no site da Empre-
sa Maranhense de Administração
Portuária (Emap), gestora do por-
to. O resultado equivale a um au-
mento de 4,26% em relação ao
mesmo intervalo de 2012, que re-
gistrou o total de 5.831.556 t.

Em relação à movimentação
deste ano, o relatório estatístico
revela que o item granel líquido
foi o de maior volume no período
em referência, com 3.035.445 to-
neladas, o que representa um au-
mento de 7,49% em comparação
ao mesmo intervalo de 2012, que
registrou 2.823.896 t.

De janeiro a maio deste ano,
no quesito importação, os deriva-
dos de petróleo no Itaqui alcan-
çaram a marca de 1.178.224 t, en-
quanto no quesito entreposto o
volume chegou a 1.754.109 t. O
volume de GLP (gás liquefeito de
petróleo) foi de 60,2 mil/t, o de ál-
cool (etanol), de 42,4 mil/t ,e as
operações de abastecimento (de
navios) chegaram a 392 t no pe-
ríodo em referência.

O quesito granel sólido apre-
sentou o segundo maior volume
de movimentação de carga no
porto, considerando o intervalo
de janeiro a maio deste ano, com
um total de 2.646.149 t, o que sig-
nifica uma redução de 0,75% em

relação ao mesmo período de
2012, que chegou a 2.666.251 t.

Entre os granéis sólidos, o item
de maior volume de movimenta-
ção de carga no período em refe-
rência, neste ano, foi a soja, que
registrou 1.049.309 t. A commo-
dity é geralmente destinada à ex-
portação e as operações se con-
centram no berço 105 do porto,
arrendado à VLI (braço logístico
da mineradora Vale, criado em
fins de 2011).

Cabe ressaltar que o atraca-
douro não é utilizado exclusiva-
mente pela companhia desde de-
zembro de 2010, quando a Emap
passou a operar cargas de tercei-
ros no atracadouro, o que explica
o registro da movimentação de
soja na estatística.

Entre os granéis sólidos, o se-
gundo item de maior movimen-
tação de cargas no Itaqui é o fer-
ro-gusa, que alcançou o volume
de 711,4 mil/t no período em re-

ferência. Em terceiro lugar fica-
ram as descargas de fertilizantes,
com 413,8 mil/t, seguidas pelas
operações com cobre (215,7
mil/t), clínquer (insumo da indús-
tria do cimento, com 76,6 mil/t),
arroz (69,6 mil/t), minério de
manganês (42,6 mil/t), carvão
(37,5 mil/t) e trigo (29,4 mil/t).

Contêineres - A estatística do
Porto do Itaqui também revela a
movimentação de 4.096 unida-

des de contêiner padrão (TEU,
na sigla em inglês) neste ano,
equivalente a 28,7 mil/t. Foram
877 TEU em janeiro (6,3 mil/t),
764 unidades em fevereiro (4,3
mil/t), 1.023 contêineres em mar-
ço (7,1 mil/t), 543 TEU em abril
(4,6 mil/t) e 889 unidades em
maio (6,1 mil/t).

A movimentação de contêine-
res integra, na estatística do por-
to, o quesito carga geral, que re-
gistrou um total de 149.962 t no

período em referência, sendo
121,2 mil/t de carga solta e 28,7
mil/t em contêineres. De acordo
com a estatística do porto, as ope-
rações com cimento registraram
42,9 mil/t, os embarques de alu-
mínio chegaram a 36,9 mil/t, car-
gas diversas totalizaram 28.716 t,
desembarques de trilhos ferroviá-
rios alcançaram o volume de
11.140 t e as operações com fluo-
reto chegaram a 1.538 t no perío-
do em referência.

Cezar Scanssette
Editor de Portos

Desembarque de granéis sólidos no cais do Itaqui; operações desse tipo chegaram a 2,6 milhões de toneladas de janeiro a maio deste ano
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Serviço

O QUE:
Concurso público de nível superior - Quadros Complementares (CP-QC-
IM) e Técnico (CP-QT) em 2013 - Marinha do Brasil

VAGAS:
46 vagas para o QC-IM e 41 vagas para o QT

INSCRIÇÕES:
3 a 27 de junho de 2013

VALOR DA INSCRIÇÃO:
R$ 45,00

DATA DAS PROVAS:
A ser definida

INFORMAÇÕES:
www.ingressonamarinha.mar.mil.br
ou (91) 3216-4022 / 3216-4042

BENEFÍCIOS:
- Perspectiva de crescimento profissional ao longo da carreira;
- Bom ambiente de trabalho;
- Plano de carreira bem definido, com possibilidade de ascensão con-
tínua com aumento de salários proporcionais;
- Estabilidade após cinco (5) anos de serviço;
- Ingresso sem exigência de experiência anterior;
- Salários indiretos e benefícios, como estabilidade após cinco (5) anos
de serviço e aposentadoria com vencimentos integrais.

Rápidas

SÃO PAULO - Falando aos
delegados na abertura do
evento Nor-Shipping, em Oslo,
no início deste mês, o
presidente da Câmara
Internacional da Marinha
Mercante (ICS), Masamichi
Morooka, disse que as novas
regras para proteger o meio
ambiente poderão apresentar
custo adicional de mais de
meio trilhão de dólares de
2015 a 2025.

Custo I
Grande parte desses custos
resultará da mudança para o
combustível destilado de baixo
teor de enxofre, assumindo
que um combustível mundial
com teor de enxofre de 0,5%
entrará em vigor em 2020,
além dos requisitos de 0,1% de
teor enxofre que se espera
sejam aplicados em zonas de
controle de emissões no
Noroeste da Europa e na
América do Norte.

Custo II
Além disso, disse Masamichi
Morooka, os custos de
instalação de novos
equipamentos para o
tratamento de água de lastro
também serão significativos,
assim como a potencial
contribuição que o transporte
marítimo poderá ter que fazer
para o Fundo Verde Climático
(GCF) da Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Custo III

Resultado é referente ao período de janeiro a maio deste ano, o que equivale a um aumento de 4,26% em relação ao mesmo
intervalo do ano passado; derivados de petróleo correspondem ao maior volume de operações, seguido de soja e ferro-gusa

Movimentação de cargas no Itaqui
chega a 5,8 milhões de toneladas

PARANAGUÁ - Uma balsa utili-
zada nas obras de ampliação do
Terminal de Contêineres do Por-
to de Paranaguá (PR) afundou na
madrugada de sábado (22), após
ser atingida por ondas causadas
por uma rajada de ventos de 80
quilômetros por hora. Segundo a
administração do terminal, o tan-
que do guindaste e outros moto-
res da balsa tinham cerca de 1,2
mil litros de óleo, mas não há ris-
co de vazamento.

"Equipes de emergência fo-
ram acionadas imediatamente,
barreiras de contenção foram co-
locadas no mar, nas imediações
do acidente, para prevenir possí-
veis vazamentos de óleo. Mergu-
lhadores foram contratados e já
fizeram a análise da situação de-
baixo d'água e afirmaram não ha-
ver risco de vazamento", infor-
mou, em nota.

Segundo a administração do
terminal, as ações ocorrerão
agora em duas etapas: a retira-
da do óleo que está nos equipa-
mentos e o resgate da balsa e do
guindaste do mar. Não há pre-
juízo na navegação e as obras de
ampliação do terminal seguem
normalmente.

Balsa afunda no cais do
Terminal de Contêineres
do Porto de Paranaguá

Ondas fortes e ventos
de 80 km/h foram as
causas do acidente
ocorrido sábado (22)

Cargas

Janeiro a maio

5.831.556 
Toneladas de carga foram 
movimentadas no período.

3.035.445 
Toneladas de granéis líquidos
registradas no intervalo.

2.646.149 
Toneladas de granéis sólidos re-
gistradas no período.

1.049.309 
Toneladas de soja registradas no
intervalo em referência.

149.962  
Toneladas de carga geral foram
movimentadas no período.

Portos são
tema de
audiência
no Senado
BRASÍLIA - Dando continuida-
de ao ciclo de debates sobre fi-
nanciamento e gestão de trans-
portes no país, a Comissão de
Serviços de Infraestrutura (CI)
realizou ontem a audiência pú-
blica sobre portos e transporte
aquaviário.

A realização do ciclo Investi-
mento e gestão:desatando o nó lo-
gístico do país foi requerida pelo
senador Fernando Collor (PTB-
AL), presidente da comissão.

Foram convidados para o
evento o diretor-geral substituto
da Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (Antaq), Pedro
Brito; o coordenador de Infraes-
trutura Econômica da Diretoria
de Estudos e Políticas Setoriais do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Carlos Álvares da
Silva Campos Neto; e o diretor-
executivo da Confederação Na-
cional do Transporte (CNT), Bru-
no Batista.

Os cidadãos que quiseram
participar com perguntas pude-
ram utilizar o serviço Alô Senado
(0800-612-211) e também pelas
redes sociais (Twitter e Facebook)
do Senado.Guindaste em operação no local do acidente com a balsa no cais

Divulgação


