
MOVIMENTO PRÓ-LOGÍSTICA DE MATO GROSSO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO 2013 

Dia 5/3 – A CNA, FAMATO, APROSOJA e a CNI contrataram a empresa de 

consultoria MACROLOGÍSTICA para elaborar um estudo denominado “Centro 

Oeste Competitivo”, onde serão estudadas todas as cadeias produtivas da região. 

Temos colaborado com este trabalho avaliando as cadeias propostas e as rotas de 

escoamento da produção. Neste dia tivemos uma reunião em Brasília para discutir 

sobre o andamento dos trabalhos e sugerir alterações. 

Dia 6/3 – Reunião na CNA com a empresa ILOS – Consultoria na área de gestão 

do trabalho, com a participação do Vice Presidente da CNA, Torres de Melo, e do 

consultor Luiz Antonio Fayet, que coordena o GT que propõe alterações na lei 

12.619 – Lei do caminhoneiro, do qual faço parte. Estiveram presentes ainda 

representantes da ABIOVE, ANEC, ANUT e da AMBEV. 

 Dia 8/3 – Reunião no DNIT sobre andamento do projeto da BR 080 em fase de 

elaboração do EIA-RIMA. 

Dia 11/3 – Participação e palestra em Workshop na UFSC – Universidade Federal 

de Santa Catarina - Laboratório de Transportes – LABTRANS – encarregado de 

elaboração do EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental 

da ferrovia – Rondonópolis – Cuiabá e do pré-projeto da ferrovia Cuiabá – 

Santarém; com objetivo de nivelar conhecimento sobre Mato Grosso, gargalos e 

projetos de infraestrutura de logística, realizamos este Workshop e faremos o 

mesmo e com o mesmo objetivo na ESALQ, Fundação Dom Cabral e na Escola 

Politécnica de São Paulo-USP. 

Dia 13/3 – Com objetivo de ouvir o posicionamento das empresas transportadoras 

que possuem atividade agrícola, reunimos representantes destas empresas sobre a 

lei dos Caminhoneiros, tendo os mesmos concordado com o posicionamento 

assumido pelo Movimento Pró-logística. Temos afirmado que o setor produtivo 

não é contra a lei, mas não podemos concordar com a forma de implantação da 

mesma. 

Dia 14/3 – Reunião com a Deputada Estadual Luciane Bezerra, Coordenadora do 

Fórum Estadual de Logística da Assembléia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso. Oportunidade em que apresentamos a formação do Movimento Pró-

logística e suas ações. 

 Dia 15 a 17/3 – Neste período percorremos a BR 163 e BR 364 de Sinop a Alto 

Araguaia, acompanhados pela equipe técnica do DNIT e SETPU, avaliando as 

condições das rodovias, os gargalos e discutindo as ações necessárias para 

minimizar a situação das mesmas. 



Dia 18/3 – Reunião com prefeitos do Vale do Teles Pires em Colíder, 

oportunidade em que apresentamos o Movimento Pró-logística e suas ações para 

viabilizar a hidrovia Teles Pires Tapajós. Estiveram presentes 12 prefeitos 

liderados pelo prefeito Juarez de Sinop e o Deputado Federal Valtenir Pereira. 

Tivemos o convite e o apoio logístico do produtor e delegado da Aprosoja 

Antonio Galvan. 

Dia 19/3 – Participação no Fórum Estadual de Logística da Assembleia 

Legislativa com apresentação de palestra sobre o Movimento Pró-logística e suas 

ações para minimizar os gargalos logísticos do Estado. 

Dia 20/3 – Reunião no DNIT sobre a situação da revisão dos projetos da BR 242. 

Dia 21/3 – Reunião no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) sobre a CTLOG, a sua Secretaria Executiva e ações desta Câmara. 

 Dia 22/3 – Reunião com a Bancada Federal de Mato Grosso com a presença de 6 

Deputados Federais e um Senador, oportunidade em que apresentamos as ações 

do Movimento, sua parceria com os Parlamentares e a necessidade de um trabalho 

conjunto e apartidário para melhoria da infraestrutura de logística de transportes 

do Estado. Agradecemos aos Membros do Movimento que se empenharam pela 

participação dos parlamentares. 

Dias 24 a 26/3 – Visita a áreas para instalação de Estações de Transbordo de 

Cargas – ETCs no rio Tapajós. Além de Miritituba, existem áreas adequadas nos 

quilômetros 26 e 30, sendo necessária a implantação de acessos rodoviários. No 

km 30 existem jazidas de calcário e calcareiras já instaladas, que permitirão frete 

de retorno com este importante insumo agrícola, principalmente para as regiões 

Centro Norte e Norte, acima de Sorriso em direção ao estado do Pará. 
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