
Em sua última rEunião dE 2016, a Ctlog trata sobrE fErrovia 
E Plano naCional dE logístiCa

Informações: Assessoria de Comunicação da Acebra - PR Comunicação Integrada
www.prbrasilia.com.br | Tel.: (61) 3574.6558

Aconteceu no dia 23 de novembro a 51ª reunião 
da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do 
Agronegócio. O encontro debateu temas relevantes 
para o setor como PNLI - Plano Nacional de Logísti-
ca Integrada, o Projeto de Prorrogação da Conces-
são ferroviária da Malha Paulista e resultado dos 
trabalhos do GT de avaliação dos PLS 421/2014 e 
5.768/2016.

 
A reunião foi iniciada pelo diretor de Planejamen-

to da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 
Adailton Cardoso, com a apresentação sobre Pla-
no Nacional de Logística Integrada (PNLI). O Plano 
tem como objetivo elaborar o planejamento estra-
tégico para otimizar a movimentação de cargas com 
o uso dos diferentes modos de transporte, utilizan-
do as ferrovias, a cabotagem e as hidrovias interio-
res como sistemas de alta capacidade, integrados 
a malha rodoviária regional de forma sinérgica e 
harmônica. “Nessa definição já é possível de bem 
claro qual é o principal papel da EPL: criar uma si-
nergia e um argumento dos sistemas de transportes 
independentes se é federal, estadual ou municipal”, 
explicou. 

 
Seguindo a pauta, o representante da Rumo ALL, 

Julio Fontana, fez uma apresentação sobreo pro-
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jeto de prorrogação da concessão ferroviária da 
malha paulista. Segundo ele, a malha paulista é o 
gargalo. “Resolver este problema deve ser o proje-
to mais importante da infraestrutura brasileira. No 
processo iniciado para prorrogação do contrato da 
Malha Paulista foram desenvolvidos estudos técni-
cos abrangendo quatro dimensões principais: ope-
racional, demanda, investimento e custos. “Com a 
nova Malha Paulista a produtividade terá um ganho 
expressivo. O tempo de viagem será reduzido de 
59h44 para 46h52 e a velocidade passará de 13km 
para 17km”, expôs.

 
O presidente da CTLog leu aos presentes a Carta 

dos Usuários de Transportes de Cargas, escrita du-
rante o 1º Encontro Nacional de Usuários do Trans-
porte de Cargas. Este documento O documento foi 
enviado às entidades para leitura e sugestões. Após 
a provação de todos será encaminhado para o Mi-
nistério dos Transportes. 

 
Foram feitas ainda apresentações sobre resultado 

dos trabalhos do GT de avaliação dos PLS 421/2014 
e 5.768/2016 e sobre a Agenda estratégica da CT-
Log. Sobre o GT, foram feitas duas exposições com 
pontos diferentes. A primeira, realizada pelo vice
-presidente Executivo do Syndarma, Luís Fernando 
Resano, recomendou que seja feito o arquivamento 
do PLS no 421/2014, por não atender a proposta 
de apoiar as navegações de cabotagem e interior, 
fluvial e lacustre e o apoio incondicional ao PL no 
5.758/2016, inclusive no sentido de acelerar a tra-
mitação na Câmara e, em seguida, no Senado. Já 
o consultor da CNA, Luiz Antônio Fayet, aconselhou 
que o Fundo de Garantia para a Construção Naval 
seja repensado. 

 
Esta foi a última reunião de 2016.


