
MOVIMENTO PRÓ-LOGÍSTICA DE MATO GROSSO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO 2013 

Dias1 a 5/7 – Realização do Estradeiro da BR 163 – com a participação do 

General Fraxe, Diretor Geral do DNIT e do Superintendente do DNIT em Mato 

Grosso Luiz Antonio Garcia. Pudemos concluir neste Estradeiro que as empresas 

CBEMI e TRIMEC não concluirão a pavimentação de seus trechos este ano e que 

deverão ter seus contratos encerrados. De acordo com a Diretoria Geral do 

órgão,haverá nova licitação ainda este ano, com continuidade das obras em 2014 e 

conclusão em 2015. Com esta constatação, deverão ficar faltando 170 km de 

pavimentação, estamos articulando com o DNIT manutenção do trecho, 

garantindo sua trafegabilidade no próximo período chuvoso (link de acesso ao 

Relatório, já enviado por e-mail). 

Dia 8/7 – Reunião comFrancisco Rocha Neto – ANTT, membro do Grupo de 

trabalho que trata do escoamento de safras, levando nossa contribuição ao 

trabalho. 

Dia 10/7 – Reunião na ANTAQ com Grupo de Trabalho formado para discussão 

de alternativas de aproveitamento da hidrovia do Rio das Mortes. Nova reunião 

ficou agendada para setembro.  

Dia 11/7 –Realização em conjunto com a ANTAQ-Superintendência de 

Navegação Interior, do “Café da manhã hidroviário” na sala de reuniões da CNT. 

Os temas principais discutidos foram: Situação da navegabilidade do Rio Madeira 

e do derrocamento do Pedral do Lorenço no Rio Tocantins. 

  Reunião na SPNT/MT – Secretaria de Política Nacional de Transportes 

sobre expectativas de escoamento da próxima safra de Mato Grosso.  

 

Dias 15 a 19/7 – Visita aos portos das regiões Sudeste e Sul – Vitória(ES), 

Santos(SP), Paranaguá(PR) e São Francisco do Sul(SC). Todos os terminais se 

encontram com seus limites de operação tomados. 

 

Dia 23/7 – Almoço com o Adido agrícola da Embaixada do Japão. 

Reunião na CNA – Confederação nacional de Agricultura e Pecuária, 

Comissão de Logística sobre as propostas de alteração da Lei 12.619/12 – Lei do 

Caminhoneiro. 

Dia 24/7 - Reunião na CNA – Confederação nacional de Agricultura e Pecuária, 

Comissão de Logística sobre as propostas de alteração da Lei 12.619/12 – Lei do 

Caminhoneiro. 

Dias 29 a 31/7 – Visitas aos portos do Norte – Porto Velho(RO) e 

Itacoatiara(AM). Realizamos reuniões em Porto Velho com o Sindicato de 



Armadores de Rondônia – navegabilidade do Rio Madeira, assunto também 

tratado em Manaus (sede da empresa Bertolini) e em Itacoatiara com a equipe da 

Hermasa.  

 

 

Este é nosso relatório. 

 

 Edeon Vaz Ferreira 

 


