
Movimento Pró-Logística de Mato Grosso 

Relatório de atividades do mês de maio de 2014 

Dia 1 – Retorno de viagem do Estradeiro BR 163 com técnicos do Tribunal de Contas 

da União (TCU). 

Dia 5 – Reunião na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com o 

diretor Adalberto Tokarski sobre a realização do Simpósio Hidrovias. 

Dia 6 –Reunião na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil  (CNA) sobre a 

fusão da América Latina Logística (ALL) e Rumo, na ferrovia Ferronorte. O ponto de 

vista da maioria é que o setor deve se proteger através do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade), com condicionantes a serem colocadas no processo de fusão, 

em que a nova empresa assume o compromisso de manter e ampliar o transporte de 

grãos. 

Dia 7 – Reunião extraordinária da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do 

Agronegócio (Ctlog) com a seguinte pauta: 

9h - Abertura 

9h10 - Cenários e Perspectivas do Setor Ferroviário do País - Valec 

11h - Regulamentação do Operador Ferroviário Independente – ANUT – com a 

participação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

12h  - Fusão ALL/Cosan – CNA 

13h - Encerramento 

 

 - Almoço da Frente Parlamentar de Logística e Armazenagem (Frenlog), com a 

presença de 18 parlamentares. 

 - Reunião na CNA sobre peso por eixo. 

Dia 8 –Participação no Seminário de Cabotagem realizado na Confederação Nacional 

dos Transportes (CNT). 

Dia 9 – Entrevista Projeto Pensar Mato Grosso com técnicos da Fundação Dom Cabral. 

Dia 12 – Entrevista para revista Exame sobre a logística de Mato Grosso e os gargalos 

para escoamento da safra. 

Dias 13 – Realização do Simpósio Hidrovias Brasileiras, em conjunto com a Frenlog, 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Comissão 

de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e o Ministério dos Transportes, 



conforme programação anteriormente encaminhada aos membros do Movimento. 

Auditório Interlegis do Senado Federal. 

Dia 15 – Reunião do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias de Mato 

Grosso (Coinfra). 

  - Reunião do Conselho Gestor do Movimento Pró-Logística juntamente com a 

Comissão de Logística da Aprosoja.(pauta em anexo) 

Dia 20–Visita à sede da ALL – América Latina Logística, operadora da Ferronorte, em 

reunião com a equipe técnica da empresa, avaliando a situação atual, os volumes 

transportados na safra passada e a projeção de transporte para as próximas safras. 

Gargalos e soluções para aumento dos volumes a serem transportados. 

Dia 21 – Reunião na sede da empresa CMA, a pedido desta, sobre situação da 

armazenagem de grãos em Mato Grosso e a viabilidade de investimentos nesta área. 

 - Participação com palestra no evento L.E.T.S. (Planejamento Integrado da 

Infrestrutura) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) sobre 

hidrovias. 

Dia 22 –Participação com palestra no evento L.E.T.S. da Fiesp sobre Escoamento da 

safra de Mato Grosso, gargalos e possíveis soluções. 

Dia 23 – Reunião no DNIT – Diretoria Executiva sobre BR 242, BR 158, BR 080, BR 

174 – Visita dos técnicos do TCU à BR 163. 

Dia 24/5 a 4/6 – Participação em viagem de Missão logística de hidrovias na Europa – 

conhecendo e avaliando as hidrovias do Reno, Meno e Danúbio, seus canais de ligação, 

eclusas, além dos portos de Roterdã, Antuérpia, Duisburg e Hamburgo, na Holanda, 

Bélgica e Alemanha, com palestra no Seminário sobre a hidrovia do Tocantins em 

Palmas (TO). 

 

Este é nosso relatório. 

 

Edeon Vaz Ferreira 

 

 


