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AGRONEGÓCIOS 

Seminário discute situação das 
hidrovias no país 
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Brasília (21/ 03/ 2017) - O seminário "Diálogos Hidroviáveís", realizado nesta terça (21), reun iu 

convidados para discutir a situação das hidrovías no país e apresentar ações que permitam uma 

maior util ização deste modal de transporte. 

O evento foi organizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e 

ocorreu na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília. 

João Martins, Presidente da CNA e Mario Borba, Presidente da FAEPA e V ice-Presidente Diretor da 

CNA e Presidente da Comissão de Logística e Infraestrutura da CNA 

O presidente da CNA, João Martins, participou da abertura do evento, que reun iu representantes 

do governo, setor privado e outros especialistas no tema. 

O vice-presidente da entidade e presidente da federação da Agricu ltura e Pecuária da Paraíba 

(FAEPA), Mário Borba, foi coordenador do primeiro painel, sobre a importância do Arco Norte. Ele 

defendeu o uso das hidrovias por terem custo menor em relação às rodovias e ferrovias. 

"O t ransporte por meio de hidrovias leva benefícios ao produtor rural e para toda cadeia do 

agronegócio porque diminui os custos. O Brasil tem um potencial muito grande que precisa ser 

explorado", disse Borba. 

Luiz Antônio Fayet, Consultor de Infraestrutura e Logística da CNA 

No segundo painel, o consultor de infraestrutura e logística da Confederação, Luiz Antônio Fayet, 

falou sobre as perspect ivas de ampliação das rotas de escoamento da produção agropecuária no 

Centro-Sul brasi leiro. 

O encontro continua amanhã (22) e quinta (23), na Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e no Tribunal de Contas da União (TCU), respect ivamente. 
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Novos cont ratos de ferrovias devem 
prever direito de passagem de 
terceiros. sugerem debatedores 
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Escutas sobre venda ilegal de carnes 
citam apoio para eleições em Goiânia 
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PEC impede criação de t ributos para 
empresas que não exploram 
atividades econômicas 
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Procurador da Lava Jato ressalta 
avanço da invest igação em outros 
países 
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Programa Aprendizagem de 
Adolescentes e Jovens forma mão de 
obra qualificada 
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Valdir Bigode deve ser o técnico do 
Vasco no clássico contra o Botafogo 
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Programa do SENAR-MT desenvolve 
empoderamento feminino no campo 
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IFMS oferece 840 vagas para cursos 
de educação a distância 
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São Joaquim tem primeiros técnicos 
em agronegócio formados pelo 
SENAR/SC 


