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ACEBRA PARTICIPA DA 55º REUNIÃO DA CTLOG REALIZADA EM BRASÍLIA
Na manhã da última terça-feira, dia 9, a ACEBRA participou da 55º
reunião da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio, que aconteceu no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Estiveram presentes representando a associação o seu Presidente, Arney
Frasson e o Diretor de Relações Institucionais, Roberto Queiroga.
Na abertura da reunião, o presidente da Câmara, Edeon Vaz, deu início
com as apresentações institucionais da Abiarroz - Associação Brasileira
da Indústria de Arroz e Abiove - Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais. Segundo Vaz, essas apresentações institucionais são de
suma importância: “com essas apresentações, todos da câmara passam a
ter conhecimento dos trabalhos das entidades que participam dela, já que
cada uma delas possui conhecimentos importantes a serem levados para
as outras”, disse ele.
Representando a Abiarroz, Andressa de Souza, exibiu um breve histórico da associação. Criada em 2009, a Abiarroz tem como objetivo principal o relacionamento com os órgãos públicos de maneira geral, afim
de ter uma interlocução maior da cadeia e representatividade do setor
industrial.
Logo após, Daniel Furlan foi chamado para fazer a apresentação institucional da Abiove. A associação surgiu em 1981 e tem como uma das
atribuições, representar as indústrias de óleos vegetais na execução de
políticas públicas do setor e promover programas de sustentabilidade da
cadeia produtiva.
Após as apresentações, o presidente colocou em votação a solicitação
do Gabinete do Ministro Blairo Maggi, de incluir o Sr. Fernando José de
Pádua Costa Fonseca na Câmara Temática de Infraestrutura e Logística
do Agronegócio, como membro representante do Gabinete do Ministro. A
inclusão do novo membro foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade a pauta, o presidente Edeon Vaz convidou o Sr.
Gustavo Fernandez da ANA - Agência Nacional de Águas, para fazer uma
apresentação sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, tema de suma importância para a Câmara visto que um dos
Grupos de Trabalho trata da gestão das águas.
Logo após, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e
Energia do Pará, Adnan Demachki, apresentou o projeto da ferrovia do
Estado do Pará: “a proposta é criar um corredor de transporte estratégico
e sustentável que irá alavancar uma etapa de desenvolvimento do Pará”,
informou. A ferrovia terá 1.312km de extensão e irá interligar o estado
de norte a sul, e a região norte ao resto do Brasil com rapidez a custos
mais baixos e terá a capacidade de transportar 170 milhões de toneladas
por ano. “O projeto prevê a implantação da ferrovia em duas etapas,
a primeira será o trecho norte com 759km de extensão que irá ligar o
complexo portuário de Barcarena ao município de Marabá, passando por
Paragominas e Rondon do Pará, a segunda etapa terá 553km e começa
em Marabá, segue até Santana do Araguaia, passando por Xinguá e Redenção” explicou o secretário. Edeon Vaz elogiou a apresentação que,
para ele, foi de extrema importância para a Câmara, visto o compromisso
que todos os membros para com a logística do agronegócio: “essa apresentação veio sem dúvida trazer conhecimento da comunidade na CTLog
em função do comprometimento que todos nós aqui temos para viabilizar
o agronegócio”, declarou.

Dando continuidade a reunião, o presidente da Câmara chamou como
próximo assunto a Licitação da BR-163, os movimentos reivindicatórios no
eixo da 163 e o cronograma de obras.
Sobre o cronograma de obras da BR-163, Edeon Vaz lembrou que ainda existem dois trechos não pavimentados. O primeiro é trecho entre a cidade Moraes de Almeida e o trecho da CCN, que já passou por duas empresas particulares, mas elas não entregaram o que foi combinado, então
foi decidido que, ao invés de fazer outra licitação, seria feito um convênio
com o Exército Brasileiro. “Eles (Exército) já começaram a se mobilizar
para dar início a essa obra”, falou. Edeon ainda completou dizendo: “a
promessa do Exército é de que eles estão mobilizando batalhões então,
nós estimamos que teremos essa obra finalizada até 2019”. O segundo
trecho que vai de Santa Luzia a Caracó, segundo Vaz, as obras estão
sendo realizadas desde abril, e ele acredita que não haverá problemas.
Para finalizar o assunto, o presidente faz alguns esclarecimentos sobre
a licitação para concessão da BR 163, que irá mudar o formato. Agora
será uma concessão apenas de manutenção: “isso já está sendo trabalhado, o Governo colocou o DNIT para trabalhar. Agora precisamos aguardar a proposta”, afirmou. A mudança do formato se dará pois o valor da
concessão antiga estava muito alto e inviável, e com a concessão apenas
para manutenção o valor irá diminuir significativamente.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, o presidente chamou Luiz
Henrique Baldez, da ANUT - Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, para falar sobre os impactos das concessões ferroviárias
para o agronegócio.
Partindo para o fim da reunião, foi dada a palavra ao representante do
SindiTabaco, Carlos Alberto Sehn, que propôs que também fosse criado
um Grupo de Trabalho para falar sobre a logística na exportação, pois
é um assunto que impacta diretamente os participantes da CTLog: “nós
achamos oportuno constituir um GT que aborde questões relacionadas
aos custos logísticos que nós consideramos como irrecuperáveis. Serão
assuntos bem diversos inseridos nesse contexto, como tarifas, burocracias, documentos, procedimentos e entre outros”, disse. Segundo Sehn
esses são assuntos que sempre geram transtornos e custos.
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