
Movimento Pró-Logística de Mato Grosso 

Relatório de atividades do mês de janeiro de 2014 

Dia 7 – Entrevista ao Canal Rural 

- Reunião no Ministério dos Transportes com o secretário de Gestão de 

Transportes, Miguel de Souza,  sobre escoamento de safra; 

Dia 8 – Reunião no Ministério dos Transportes sobre acesso às Estações de  

Transbordo de Cargas de Miritituba; 

Dia 13 – Reunião no DNIT/CGMAB – Coordenadoria Geral de Meio Ambiente 

sobre obras com influência de comunidades indígenas e situação do PBA da BR- 

242; 

- Reunião com José Torrico sobre a Ferrovia Transoceânica a ser 

construída pela iniciativa privada; 

Dia 15 – Reunião preparatória do Planejamento das atividades da Comissão de 

Assessoramento em Infraestrutura e Logística a ser tratado pela Frente 

Parlamentar da Agropecuária  (FPA) em 2014; 

- Reunião da FPA para definir a forma das discussões temáticas sobre 

planejamento; 

Dias 16 e 17 – Visita às instalações da Brado Logística, empresa do grupo ALL 

que executa transporte de grãos (soja e milho) em contêineres pela ferrovia 

Ferronorte; 

Dia 21 – Reunião com Luiz Antonio Fayet sobre o escoamento de safra; 

- Reunião no Ministério dos Transportes (Secretaria de Política Nacional 

de Transportes) sobre o Plano Hidroviário Estratégico (PHE); 

Dia 22 – Reunião da Comissão de Assessoramento em Logística da FPA com 

participação de 33 pessoas,  em que foram divididos dois blocos:  bloco 1- ações 

legislativas, e bloco 2 – ações de pressão. Em anexo detalhamento; 

Dia 23 – Reunião em São Paulo na empresa Macrologística a convite do governo 

do Pará sobre o terminal portuário de Vila do Conde, no município de 

Barcarena; 

  - Entrevista ao Canal Terra Viva – Consultor Terra Viva; 

Dia 24 – Reunião com as empresas NovaAgri e Hidrovias do Brasil S.A., para 

tomar conhecimento do andamento dos projetos do Terminal de Grãos do 

Maranhão (Tegram) e das operações de Miritituba e Vila do Conde; 



  - Entrevista ao Canal Rural – Mercado & Cia; 

Dia 28 – Reunião com o Conselho Gestor do Instituto Pensar Agropecuário (IPA), 

entidade organizadora da FPA, para apresentar o planejamento de ações da 

Comissão de Assessoramento em Infraestrutura da qual sou o coordenador; 

  - Reunião na Diretoria Executiva do DNIT para apresentação do 

Relatório do Estradeiro da BR-163 realizado em novembro passado e de ações 

para 2014, entre elas, o Estradeiro a ser realizado pelas BRs 158 e 155 de Marabá 

(PA) a Confresa em Mato Grosso, em fevereiro, com a confirmação da 

participação do diretor executivo do DNIT, Tarcísio Freitas, e do diretor de 

Infraestrutura Rodoviária do órgão, Roger Pegas; 

Dia 29 – Reunião com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, 

juntamente com o consultor Luiz Antonio Fayet e membros da Câmara Temática 

de Logística do Agronegócio (CTLOG) e da Secretaria Especial de Portos (SEP) 

sobre escoamento de safra e as principais rotas de escoamento; 

Dia 30 – Reunião na Diretoria Geral do DNIT, Diretoria Executiva e Ecoplan 

sobre o andamento da revisão dos projetos das BRs 242 e 158. De acordo com o 

DNIT, o trabalho está sendo desenvolvido dentro da expectativa e possibilitará a 

licitação de trechos até abril e maio deste ano; 

Dia 31 – Participação em Fórum de Logística realizado no programa Soja Brasil, 

Aprosoja Brasil e Canal Rural em Goioerê – Paraná. 

 

Este é nosso relatório. 

 

Edeon Vaz Ferreira 

 

 


