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22 DE MARÇO DE 2017 

Faepa e CNA participam de seminário sobre situação 
de hidrovias no país 

ASCOM FAEPA-PB 1 rJ Recommcnd G r11: ,;;5 

Brasllia (21/03/2017) - o seminário -n1a1ogos Hidroviaveis", realizado nesta terça (21), reuniu conv!Clados para 
discutir a situação das h1drovias no país e apresentar ações que permitam uma maior utilização deste modal de 
lié!Hi;IJUI le. 

O vice-presidente da entidade e presidente da federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (FAEPA). Mário 
Borba, foi coordenador do primeiro painel, sobre a importância do Arco Norte. Ele defendeu o uso das h1drovias 
por terem custo menor em relação às rodovias e ferrovias. 

"O transporte por meio de h1drovias leva benefícios ao produtor rural e para toda cadeia do agronegóc10 porque 
diminui os custos O Brasil tem um potencial muito grande que precisa ser explorado", disse Borba 

O evento foi organizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ocorreu na sede 
da Confederação da Agncultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília. 

O presidente da CNA, João Martms, participou da abertura do evento, que reuruu representantes do governo, 
setor privado e outros espec ialistas no tema 

luiz Antóruo Faye~ Consultor de Infraestrutura e l ogisnca da CNA 

No segundo pamel, o consultor de mfraestrutura e logística da Confederação, Luiz Antômo Fayet, falou sobre as 
perspectivas de ampliação das rotas de escoamento da produção agropecuária no Centro-Sul braslieuo 

O encontro contmua amanhã (22) e quinta (23), na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e no 
Tribunal de Contas da Umão (TCU), respectivamente. 
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Entidades do Conselho do Agro 
debatem questões trabalhistas 

Presidente da CNA participa de 

lançamento do novo processo de 

exportações 

Presidente da Faepa defende 

prorrogação de dívidas rurais 

contraídas a partir de 2012 
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Argentina 

Presidentes da camara e da CNA 
avaliam Reforma da Previdéncia 


