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Ref. 815/20 
 
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020  
 

 
Exmo. Sr.  
Tarcísio Gomes de Freitas  
Ministro da Infraestrutura  
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", 6º andar – Sala 600  
CEP: 70.044-902 - Brasília/DF  
 
 

C/C.: Sr. Marcelo Sampaio Cunha Filho – Secretário-Executivo do Ministério da Infraestrutura  
Diogo Piloni e Silva - Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários 
Dino Antunes Dias Batista - Diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério 
da Infraestrutura 
 
Senhor Ministro, 
 

            As empresas associadas da ANUT, pertencentes aos setores de aço, cimento e 
argamassa, açúcar, álcool e bioenergia, metal mecânico, madeira, metal e celulose, química e 
fertilizantes, materiais cerâmicos, carnes e metais não ferrosos, vem manifestar seu total apoio 
ao PL nº 4.199/2020, que Institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, 
chamado BR do MAR.  
 

            Como é de seu conhecimento, a logística tem grande influência na viabilidade dos 
negócios das associadas da ANUT que precisam buscar alternativas de transporte de seus 
produtos, de forma a lhes proporcionar maior eficiência e redução do seu custo logístico. 
 

            A nosso ver, o referido PL, gestado e desenvolvido por sua competente Equipe, vem ao 
encontro dos objetivos dos usuários ao proporcionar um verdadeiro “choque de oferta” na 
Cabotagem, maior competição inter e intramodal, gerando um cenário propício à redução do 
custo de movimentação de mercadorias, com benefícios implícitos a toda à Sociedade.  
  
            Entendemos que ajustes podem ser promovidos à proposta inicial deste Ministério ao 
PL, já em tramitação no Congresso Nacional, porém o mérito e a essência do projeto devem ser 
preservados. 
 

             Desta forma, Senhor Ministro, ao manifestar nosso apoio ao PL, colocamos a ANUT à 
disposição para, no que for necessário, ombrearmos esforços visando sua aprovação e 
publicação no menor espaço de tempo possível. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Luis Henrique Teixeira Baldez  

Presidente Executivo 


