
MOVIMENTO PRÓ-LOGÍSTICA DE MATO GROSSO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO 2013 

Dia5/11 – Audiência com o deputado Valdir Colato – relator da Comissão 

Especial da lei dos motoristas 12.619, o objetivo foi alinhar o pensamento do GT 

da CTLOG – MAPA com o relatório do Deputado. O resultado foi muito bom, 

pois houve uma evolução em relação ao que trabalhamos junto à Casa Civil. 

(proposta em anexo). 

Dia 6/11 – Reunião na ANTT juntamente com a CNA – oportunidade em que 

apresentamos a um grupo de estudiosos da Holanda sobre hidrovias no Brasil, um 

panorama de alternativas de escoamento da produção do Centro Oeste do Brasil. 

Dia 7/11 – Reunião da Comissão de Assessoramento em logística da Frente 

Parlamentar da Agropecuária-FPA, para definir uma pauta de assuntos a serem 

tratados no próximo ano.(Pauta em anexo). 

Dia 12/11 – Realização em conjunto com a ANTAQ – Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários do Simpósio Hidrovias Brasileiras. Neste evento foram 

discutidas a navegação do Rio Madeira e do Rio Tocantins. Foi um sucesso com a 

participação de 80 pessoas, técnicos, executivos de governo, armadores, 

embarcadores e parlamentares. 

Dia 13/11 – Reunião do GT Rio das Mortes – Aproveitando a vinda dos membros 

do GT para o Simpósio Hidrovias Brasileiras, realizada no dia anterior, 

realizamos mais uma reunião do GT, oportunidade em que pudemos avaliar o 

andamento dos trabalhos, que foi considerado por todos como positivo. Nova 

reunião será realizada em fevereiro de 2014. 

Dia 14/11 – Reunião na EPL – Empresa de Planejamento em Logística do 

Ministério dos Transportes sobre a Hidrovia do Tocantins. É muito importante a 

participação de técnicos da empresa no tema, haja vista estarem desenvolvendo 

uma modelagem para Concessão das obras e manutenção da hidrovia. 

Dias 18 a 21/11 – Realização de Estradeiro pela BR 163 com a participação de 90 

pessoas, o maior nesta rodovia. Pudemos constatar a evolução das obras no 

trecho, bem como os serviços finais de instalação da ETC da Bunge em 

Miritituba. Realizamos um Seminário sobre o Corredor da BR 163 em Sinop com 

a participação do Presidente da Associação das ETCs e Terminais Portuários do 

Tapajós, Kleber Menezes e de representante da SUFRAMA de Manaus no dia 18 

e dias 20 participamos do Seminário Navegação no Tapajós em Itaituba. 

Dia 22/11 – Reunião com o Secretário da Indústria Comércio e Mineração do 

Pará Sr. David Leal, sobre o escoamento da safra de Mato Grosso pelas ETCs e 

portos do estado. Momento em que nos foi solicitado colaboração para 



desenvolvimento de alternativas para agregação de valor a estes produtos no 

Estado. 

Dia 26/11 – Reunião CNA/DNIT sobre o Pedral do Lorenço e a necessidade de 

melhorar as justificativas para viabilizar o investimento do governo Federal 

nesta obra. Assumimos o compromisso e já apresentamos ao General Fraxe os 

números e previsões. 

Dia 27/11 – Reunião na CNA para avaliação dos processos de estudos e 

negociações desenvolvidas em 2013. Houve consenso que o resultado foi positivo, 

embora continue sem solução problemas como as alterações na Lei do Motoristas, 

Peso por Eixo e licitações dos portos. 

Dia 28/11 – Palestra em Congresso de Armazenagem em São Paulo, sobre 

escoamento de safra em Mato Grosso. 

Dia 29/11 – Reunião no DNIT – Diretoria Executiva sobre ações para garantir a 

trafegabilidade da BR 163 no período de safra 2014.  

 

Este é nosso relatório. 

 

 Edeon Vaz Ferreira 

 

 


