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Reunião realizada em Cuiabá

Comprometidos com safra,
caminhoneiros descartam greve

MATO GROSSO

O compromisso assu-
mido com o agronegó-
cio, especialmente com 
a safra de milho, está 
fazendo os caminhonei-
ros descartarem a pos-
sibilidade de paralisa-
ção em Mato Grosso. A 
informação é do presi-
dente da Associação dos 
Proprietários de Cami-
nhões de Transporte de 
Tangará da Serra, Edgar 
Laurini.

Segundo Laurini, a 
Confederação Nacio-
nal dos Transportado-
res Autônomos (CNTA), 
que representa 800 mil 
caminhoneiros autô-
nomos, assim como os 
sindicatos, não orientou 
seus associados sobre a 
adesão ao protesto. Po-
rém, a negativa de pa-
ralisação é justificada 
principalmente pela sa-
fra. “Não tem possibili-
dade. Temos uma safra 
de milho e nenhum ca-
minhoneiro paralisaria 
aqui no Mato Grosso”, 
disse.

Por outro lado, a cate-
goria dos transportado-
res se mostra claramente 
contrariada com a atual 
conjuntura. A principal 
queixa é em relação à 
política de Preço de Pa-
ridade de Importação 
(PPI) da Petrobras, que 
regula o preço dos com-
bustíveis de acordo com 
o mercado internacional.
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Em 2018, quando hou-
ve a primeira grande pa-
ralisação dos caminho-
neiros, o preço do diesel 
era na média nacional, de 
R$ 2,93/litro – hoje varia 
por volta de R$ 5,00/li-
tro, em Tangará da Serra. 
Naquele ano, houve de-
sabastecimento de mer-
cados, redução na frota 
de ônibus e escassez de 
combustíveis em todo o 
País.

MOVIMENTO - O Con-
selho Nacional do Trans-
porte Rodoviário de Car-
gas (CNTRC) é um dos 
organizadores da parali-

sação de caminhoneiros 
que estava programada 
para domingo, 25, justa-
mente no Dia Nacional 
do Motorista.

A realização da greve, 
contudo, não é unani-
midade entre os repre-
sentantes dos transpor-
tadores rodoviários, a 
exemplo do que acontece 
em Mato Grosso. Entida-
des por todo o país, como 
a própria CNTA e a As-
sociação Brasileira dos 
Condutores de Veículos 
Automotores (Abrava), 
decidiram não partici-
par dos atos.

TANGARÁ

O secretário municipal 
de Agricultura, Rogério 
Rio, esteve em Cuiabá na 
última semana e voltou 
com boas novas para o 
setor agropecuário tanga-
raense.

Durante reunião com 
o secretário estadual de 
Agricultura, Silvano Ama-
ral, foram repassados para 
Tangará da Serra, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), 
três resfriadores de leite 
de 1.000 litros cada, os 
quais serão repassados 
para associações.

Além disso, o secretário 
obteve a sinalização posi-
tiva do Governo do Estado 
para diversas ações, que 
aguardam apenas os pro-
cessos licitatórios.

Foi assegurado ao Mu-
nicípio a destinação de 
500 toneladas de calcário 
dolomítico, 40 mil mu-
das de café clonal, embri-
ões de bovinos e sêmen 
de bovinos sexado e não 
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“Buscamos informa-
ções sobre repasse de pa-
trulhas mecanizadas para 
associações do nosso mu-
nicípio. Fomos muito bem 
recebidos pelo secretário 
e toda sua equipe técnica, 
avaliamos importante este 
estreitamento de parcerias 
entre SEAF do Estado de 

Mato Grosso e Seapa de 
Tangará da Serra”, destaca 
o secretário Rogério Rio.

Em Cuiabá, Rogério 
esteve acompanhado do 
técnico em Agropecuária 
Eder, do presidente da As-
sociação Nova União, José 
Amadeu, e do chefe de ga-
binete Guilherme, do de-
putado estadual Dr. João.


