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OLHA O TREM AÍ Empresários demonstraram interesse no trecho Rondonópolis, Cuiabá - Santarém (PA) 

Chineses querem a ferrovia
MARCOS LEMOS

DA REDAÇÃO

Mato Grosso deu um passo
significativo para dentro de mais al-
guns anos ser dotado de uma malha
ferroviária que pode representar
uma economia anual superior a R$ 2
bilhões de perdas decorrentes da fal-
ta de logística para transportes prin-
cipalmente da safra agrícola que é
responsável por 40% do superávit
da Balança Comercial Brasileira.

Depois de várias reuniões na
China e visitas no Estado, um grupo
de empresários manifestou oficial-
mente ao governador Silval Barbosa
(PMDB) o interesse em assumir as
obras do trecho da Ferrovia entre
Rondonópolis passando por Cuiabá
e chegando em Santarém no Sul do
vizinho Estado do Pará a um custo
estimado de R$ 10 bilhões.

O projeto que margeia a BR-
163 corta as principais regiões pro-
dutoras do cerrado mato-grossense
e se efetivada juntamente com a
Ferrovia de Integração do Centro
Oeste - FICO, projeto da presiden-
te Dilma Rousseff (PT) que interli-
gará no sentido Leste-Oeste os Es-
tados de Rondônia, Mato Grosso
chegando a Goiás e acessando a
Ferrovia Norte Sul que vem do
Nordeste até o Sudeste permitirá
o escoamento da safra agrícola
bem como a chegada dos produ-
tos das regiões Sul e Sudeste para
o Centro Oeste, Norte e Nordeste do país.

“Essa reunião é a demonstração do
potencial de Mato Grosso e de que estamos
no caminho certo em procurar investidores
interessados na exploração de nossas rique-
zas sem abrir mão de nossa independência”,

disse o governador Silval Barbosa lembran-
do que os investimentos serão todos priva-
dos e que bastou uma sinalização do Gover-
no Federal e modificar as regras do Marco
Regulatório para exploração dos serviços
ferroviários que as atenções de grandes in-

vestidores viraram para cá.
Pelas novas regras do Marco Regula-

tório, o Governo Federal garante até 85%
dos volume de cargas estipulado pelo Estu-
do de Viabilidade que será apresentado no
processo licitatório e nas propostas dos in-
vestidores internacionais.

Segundo o secretário de Logística de
Transporte, Edmilson José dos Santos, o
mais importante neste momento é que as re-
gras estão se flexibilizando e abrindo pers-

pectivas para que investidores internacio-
nais sintam segurança jurídica em investir e
ter Estados e o Brasil como parceiros na ex-
ploração do desenvolvimento das riquezas
de Mato Grosso sejam no agronegócio, se-
jam na exploração mineral.

Participaram da reunião além da mis-
são chinesa, técnicos da Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT e de Ma-
to Grosso que abriram as perspectivas e re-
ceberam o sinal verde dos investidores

orientais que demonstraram interesse já que
estudos iniciais deles já apontam para a via-
bilidade da obra de uma ferrovia.

Pelo novo marco regulatório, a em-
presa que fará a obra e terá sua concessão
de exploração, poderá se utilizar de ou-
tros trechos do Sistema Ferroviário Na-
cional pagando pedágio por essa utiliza-
ção e as empresas detentoras desses ou-
tros trechos também se utilizarão do novo
trecho a ser construído.

Divulgação

O trecho de concessão da ALL vai até Rondonópolis; de lá para o Norte do Brasil seria construído por empresários chineses

Agronegócio e minérios atraem
investidores internacionais


