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APRESENTAÇÃO

Este volwne contém todos os trabalhos do SIMPÓSIO
SOBRE O DESENVOLVIMENTO SIDERÚRGICO NACIO-

NAL, promovido pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, com o apoio do Governo do Estado, por inter-
médio ia Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e
Turismo, e representa a continuação do esforço do Parla-
mento Mineiro, já encelado quando da realização cio Ciclo
de Estudos Sobre os Problemas de Preservação e Melhoria
do Meio-. lmbiente, no sentido de trazer a debate os magnos
problemas (10 nOSSO tempo e (10 nOSSO J11('iO.

O 1)011Ufle referente àquele Ciclo já foi dado CL lume.

Agora, es turnos entregando aos estudiosos e ao público este
trabalho, esperando que ele possa contribuir, de algum modo,
para a divulgação e o aprofuizdwnento dos ternas nele
tratados.

A autoridade dos conferencistas e a seriedade no
debate dos problemas enfocados nos levam a crer que nossa
esperança não será vã.
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Plano Siderúrgico Nacional

Conferencista: Ministro Severo Fagundes Gomes
Orientador: Dr. Fernando Fagundes Netto

DIA 10 DE SETEMBRO

Minério de Ferro. Novos processos de redução direta.
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Orientador: Dr. Manoel Moacélio Mendes

Siderurgia e Transporte

Conferencista: Ministro Dyrceu de Araújo Nogueira
Orientador: Dr. Luiz Verano
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Participação de Minas Gerais no Programa Siderúrgico
Nacional
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1 SESSÃO DO SIMPÓSIO SOBRE O DESENVOL-
VIMENTO SIDERÚRGICO NACIONAL, EM 9 DE

SETEMBRO DE 1975

PLANO SIDERÚRGICO NACIONAL

Conferencista: Ministro Severo Fagundes Gomes
Orientador: Dr. Fernando Fagundes Netto

Nomeação de Comissão

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .10X0 FERRAZ) -
A Presidência nomeia os Srs. Deputados Carlos Eloy, Emí-
lio lladdad, Gerardo Renault, Lúcio de Souza Cruz, Jorge
Carone, .Júnia Marise e Cyio Maciel para cm comissão, in-
troduzirem no recinto do Plenário S. Exa. o Sr. Ministro cia
Indústria e Comércio, Dr. Severo Fagundes Goines, e demais
autoridades que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa

A Presidência convida a tomarem assento à Mesa o
Exmo. Si'. Dr. Levindo Ozanan Coelho, DD. Vice-Governador
do Estado de Minas Gerais, representando o Exino. Si'. Gover-
nador do Estado; o Exino. Si'. Dr. Luís Verano, DD. Prefeito
Municipal de Belo Horizonte; o Exmo. Sr. Dr. Aluísio Marins,
DD. Secretário Executivo do Conselho Nacional de Siderur-
gia; o Exmo. Si'. Dr. Plínio Catanhede, Di). Presidente da Cia.
Siderúrgica Nacional; o Exmo. Sr. Dr. \Vilkc Moreira Barbo-
sa, DD. Diretor da SIDERBRAS; o Exmo. Sr. Deputado Lúcio
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de Souza Cruz, 1)1). 1.'-Secretário da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; o E.xnio. Sr. Dr. Fernando Jorge.
Fagundes Netto, 1)1) Secretário de Estado (Ia Indústria, LO-
nércio e Turismo.

ABERTURA DOS TRABALHOS DO SIMPÓSIO SOBRE O

l)ESENVOLVIMEN'l'() SIDERÚRGICO NACIONAL

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERIIAZ)
Este Simpósio sobre o Desenvolvimento Siderúrgico Nacio-

nal, que ora se realiza, é unia resultante da perfeita COulU-
idião de ideais entre o Poder Executivo e a Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, inspirados na ação pa-
triótica e decisiva do Governo F'cderal

A vocação de Minas Gerais para a siderurgia sempre
encontrou eco na sensibilidade e no podei' criativo do polí-
tico mineiro, cujo pioneirismo fez desfraldar, com o grande
Presidente Artur Bernardes, a bandeira da luta 1)01' nossa
e ina neipaçuo no setor siderúrgico.

Hoje, passado mais de 50 anos, essa bandeira é em-
punhada p01' dois grandes políticos militan (es, o Governador
Aureliano Chaves e o Secretário Fernando Fagundes, Netto,
que, em ação lúcida, reivindicam, juntamente com a Assem-
Ideia Legislativa de Minas Gerais, a implantação de um
gran(lc pólo siderúrgico em nosso Estado.

Sob essa inspiração é que assistimos ao Governador
Aureliano Chaves apoiar as expansões de usinas em Minas,
(]ando a cobertura de seu Governo à montagem (10 esquema
dc consolidação (la Sideiúrgica Mendes .Tumor e liderando
decididamente o maior desafio da história econômica de nosso
Estado, que é o proj elo da AÇOMINAS, para cuja concre-
tização O J)OVO mineiro tem certeza de que pode contar com
a atuação isenta do inteligente Ministro Severo Fagundes
Gomes, dentro do perfeito entendimento que se observa en-
tre o Governo do Presidente Ernesto Geisel e o do Governa-
dor Aui'eliano Chaves.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
se faz presente nessa cruzada patriótica, que deixa de ser
simples reivindicação regionalista, para se enquadrar no
âmbito (LO interesse nacional, haja vista que só um adequado
dirnensionamento e urna racional localização das indústrias
siderúrgicas poderão surtir resultados positivos na econo-
mia nacional.

A presença das mais representativas autoridades nos
assuntos que aqui serão tratados dá-nos a convicção de que
esses estudos serão proveitosos, no sentido da exata coloca-
ção dos problemas enfocados e da busca de sua solução.

Com esta certeza, declaro iniciados os trabalhos (leste
Simpósio sobre o l)esenvolvirnento Siderúrgico Nacional e
tenho a honra de passar a palavra ao ilustre Conferencista
desta tarde, S. Exa. o Sr. Ministro cia Indústria e Comércio,
Dr. Severo Fagundes Gomes, (IUC falará sobre o Plano Side
rúrgico Nacional.

Coni a palavra S. Exa.

Plano Siderúrgico Nacional

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, De-
putado João Ferraz; Sr. Vice-Governador do Estado, Sr.
Prefeito de Belo Florizoii te; Sr. Fagundes Netto, Secretário da
Indústria e Comércio; Srs. Deputados; meus senhores.

O valor estratégico da siderurgia para o desenvolvi-
mento econômico, o longo tempo de maturação de projetos
siderúrgicos e as dimensões do mercado interno brasileiro
de aço, ao final da década, exigem do Governo planejarnen-
te a longo prazo e criação (IC mmmecanismnos para sua constante
atualização. A importància do problema pode ser avaliada,
quando se lembra que o crescimento anual do mercado bra-
sileiro de aço ao final da década será equivalente a duas
vezes a capacidade instalada atual da USIMINAS, a segunda
siderúrgica do Pais.
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O crescimento (Ia nossa eCOflomnia enfatiza o aspecto
mencionado de necessidade de revisto constante de metas.
Assim, cm sidcruria as nietas de produção inicialmente
previstas para 198() foram antecipadas para 1978.

A emergência de medidas corretivas de curto prazo,
para recolocar o Programa Siderúrgico Nacional a níveis
compatíveis com nosso crescimento i 1I(lusl rial, constituía-se
um imperativo, razão Por (Jt1' o Ministério da Indústria e
(10 Comércio formulou ao (:omiselho de Desenvolvimento
Econômico, em fevereiro de 1975, uma proposição no senti-
(10 de agi Uzar miosso crescimento siderúrgico, na presente
década, e também a mon tageni de uma infra-estrutura com
I)roilta rcsl)oSta para nianim tenção das taxas de crescimento
dc nossa capaekla(Ic já na década de 80.

A orientação do (',DE, divulgada ainda no mês de fe-
vereiro, sob a forma (P. recomendação, cxplicituu as seguin-
tes linhas l)ílsicas de atuação no campo siderúrgico:

1 não-planos comuns, leves e médios: a) apoio
priori tmrio do Governo a 1)i'(jCtoS de m'au(le port( , : h) com-
,)lcmnefltação (lO atendimento de mercado por projetos de
I'e(lUÇãO direta;

2 - planos comuns, trilhos e perfis pesados: expan-
são imediata dos estúgios posteriores à fase III, ora em exe-
cução, da (SN, USIMINAS e COSIPA;

3 aços especiais e tubos sem costura: equaciona-
mento (la expansão a SCV definida no plano mestre de side-
rurgia

1 - CXJ)Ortação de produtos siderúrgicos: a ser coa-
(luzida Sol) (limas formas: a) aproveitamento das l)Otcflcia-
li(iades das UsiPs cistcn s no Pa : h) d ravés de joint

coma sócios estrangeiros;

5 - avaliaçuo (lI 1'(lmtaliili(la(le (tu setor SRtcrurgicO
rcgimla mcml lação da comercialização de seus produtos.

instrmmmcmitação efetiva das recomendações ema-
nadas do (:DE matem'ializaraui-e J)C1u Resolução n. 31, do
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CONSIDER, de julho de 1975, sintetizadas nos seguintes
princípios:

a) definição sobre a expansão da CSN, USIMINAS e
COSIPA;

b) financiamento e participação acionrria do Gover-
no, para projeto privado, de grande porte, no setor de não-
-planos;

c) apoio do Governo ao projeto AÇOMINAS;
d) estabelecimento de política de redutores, para ex-

pansão da siderurgia, enfatizando a utilização de matéria-
-prima nacional, inclusive com inovações tecnológicas, como
é o caso (Ia usina a ser implantada em Santa Catarina;

e) constituição de comissão interministerial para pro-
por esquema de aporte de recursos necessários ao desenvol-
vimento de nossa siderurgia.

O quadro definido pela llesoluçao n.° 31 denions-
tra, através de fatos concretos, ao empresário siderúrgico
brasileiro a preocupação do Governo cm lhe conferir condi-
çoes de equacionar seu crescimento de forma compatibili-
zada com os valores estabelecidos nos l)1'ogFa1iaS governa-
incutais.

A definição da política de utilização de redutores e
vias tecnológicas, o apoio do Governo, inclusivesol) a for-
rua de participação acionária, e a revisão, ora em curso, do
sistema de aporte de recursos possibilitam ao empresário
privado naciotial maior participação no Prograiiia Side-
rúrgico.

Examinando-se reflexo desse conjunto de medidas
no quadro específico do Estado de Minas Gerais, observa-
-se que os projetos de expansão ou implantação de capacida-
de, preconizados na Resolução n 31. do CONSIDER, sancio-
naram a reconhecida vocação siderúrgica desse Estado.

A reativação do projeto AÇOMINAS, a expressão
segura de apoio ao projeto Mendes .Júnior, a definição do
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estágio IV da USIMINAS	abordando apenas as iniciati-
vas de maior vulto - conferem a Minas participação de
53 nos adicionais de capacidades previstos para o final
(lesta década, quando hoje esse valor situa-se na faixa
(los 1O..

Ai lida flO próprio) Esttido de Minas Gerais, tendo
como referência o setor siderúrgico, podemos caracterizar
um vivo exemplo de exercício 1a política de dcsconccntração
industrial, que vem Sen(lo ('Ompleluentada com vigor pelo
Governo Federal: é o caso da alocação direta dc recursos,
sob forma acionária preferencial, da SIDEIIBIIAS para o
projeto Mefl(ICS Júnior e também de participação da USI-
MINAS na sua turma mais ampla, no projeto AÇOMINAS

Srs. Deputados, senhores participantes (10 Simpósio
para o Desenvolvimento Siderúrgico Nacional, terminando
estas palavras, que 1)1oc'LIl'am definir as linhas gerais (LO de-
senvolvimento siderúrgico e o reconhecimento de que a vo-
cação siderúrgica (lo Estado (te Minas Gerais está cada vez
mais participante dos projetos cio Governo, eu trago os meus
votos de que este Seminário apresente, nas suas discussões,
melhores elementos para que os nossos projetos, revistos
constantemente. P0SSOII1 propiciar à siderurgia aquele de-
senvolvimento necessário. desejável e cOmj)alivel com o
jeto (te expansão industrial.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- - A Presidência concede a Palavra ao Exmo. Sr. Secretá-
rio da Indústria, Comércio e Turismo (lo Estado de Minas
Gerais, Deputado Fernafl(lÜ F'aguii(lS Nctto, Orientador
dos debates desta Reunião.

() SB. ORIENTADOR (SECRETARIO FAGUNDES
NET1'O) - Sr Presi(liníc (Ia ASseflhl)leIa Legislativa. Depu-
tado .João Ferra,.: Exmo. Sr. Ministro Severo Fagundes Go-
mes, Sr. Vice-Governador, Dr. Ozanan Coelho Srs. Direto-
res Sr. Prefeito da Capital, Dr. Luís Verano; Sr. Presiden-
te da Cio. Siderúrgica Nacional; Sr. Secretário Executivo do
CONSIDER. Dr. Aluísio Marins; Sr, Vice-Presidente cia SI-
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DERBRÁS, Dr. \Vilkc Moreira Barbosa; Sr. Secretário Lúcio
de Souza Cruz; Srs. Deputados; meus senhores e minhas
senhoras.

Ao ser escolhido Orientador destes debates, evidente-
mente a posição me permite cumprimentar o Sr. Ministro da
Indústria e Comércio em primeiro lugar. Cumprimento-o
pela exposição sucinta e pragmática que acabou de realizar;
cumprimento também - e tenho certeza (te que este deve ser
o pensamento da grande platéia que hoje aflui à Assembléia
Legislativa - o Ministro Severo Gomes l)t10 muito que
tem realizado, pelo muito que tem empreendido no proces-
so de industrialização de Minas Gerais. Este estágio (te in-
dustrialização tem merecido seu apoio, e fatos notórios e
públicos têm mostrado a afetividade, o carinho com que
tem encarado nosso processo de industrialização. Em toda
oportunidade cm que mc tenho dirigido, em nome do Gover-
no (te Minas, a S. Exa., nos mais graves problemas de com-
patil)ilização, no nosso desejo de industrialização, sentimos
o apoio incondicional de S. Exa. nos grandes projetos de Mi-
nas Gerais. Eu não poderia perder esta oportunidade para
agradecer, de público, sua total integração ao desenvolvi-
mento industrial de Minas Gerais.

Este Seminário, que cm boa hora foi idealizado pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado João Fer-
raz - - ao qual o Governo (te Minas se associou, porque cii-
tcn(l(mnOS que eveulos desta natureza (levem comprometer
tanto o Executivo como o Legislativo -- despertou a cons-
ciência mineira não só da área político-burocrática estadual,
mas também de todas aquelas que têm parcelas de respon-
sabilidade pelo desenvolvimento deste grande Estado - e
a Platéia (le hoje é prova de que ele despertou interesse sau-
dável cm grande parte das l)CSSOOS (lume têm interesse pelo
Icsenvolvimento do nosso Estado.

A mim, como Orientador, cabe apenas conduzir os
debates.
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Debates

A primeira pergunta que recebemos é do Sr. Deputado
Fábio Vasconcelios, formulada nos seguintes termos:
Governo mineiro, através dos seus técnicos na área siderúr-
gica, tem sido criticado pelos meios empresariais e até po-
líticos pela dimensão do projeto da AÇOMINAS (2 milhões
de toneladas por ano na li, fase e 5 milhões de toneladas
p01' ano na fase final) Sabendo-se que hoje a USIMINAS
não chega a produzir 2 milhões de toneladas por ano e que
a Companhia Siderúrgica Nacional anuncia que a sua usi-
na 11.9 2 terá capacidade para 10 milhões de toneladas p01'

ano, pergunto: qual a posição do Ministério da Indústria e
Comércio com relação à capacidade anunciada para a usina
n. 2 da CSN? É uma meta oficial ou é am sonho?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES Os estudos
relativos à usina-2 (Ia CSX estão sendo iniciados. Está pre-
sente o Presidente da CSN, que poderia, melhor do que eu,
trazer alguma informação a respeito do assunto.

O SR. PLINI() CATANIIEDE A questão apresenta-
da a S. Exa , o Sr. Ministro da Indústria e Comércio, relativa
à usina-2 da Cia. Siderúrgica Nacional, prevê, numa primeira
etapa, a pOSSil)iii(la(le da edificação de uma usina para 3
milhões de toneladas, e, como meta final, está prevista, na
década dos 80, a possibilidade de uma extensão até 10 mi-
lhões de toneladas. Mas o que existe programado, o que
esta SCfl(lO examinado, é a primeira etapa p&11'iL 3 milhões
de toneladas, unia vez que, ao contrário da localização da
USIMINAS em Ipatinga, que permite a evolução de seu iro-
j cio até 8 ou 10 milhões de toneladas, a usina de Volta Re-
donda, n 1, atualmente não possibilita, pelas suas condi-
ções locais, uma expansão acima das 1 milhões e 600 mil
toneladas 1)01' IMO, que constitui Objeto (10 seu estágio 3, atual-
mente em planejamento de detalhes. A usina n? 2, proposta
ao Governo, prevê a execução em etapas parceladas, para
ser atingida a produção de 3 milhões de toneladas até
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1983/8.1. È um programa a longo prazo, da década dos 80,
na base de 10 milhões de toneladas. De modo que h( uma
parte real dos estudos apresentados e há uma parte que não
diria de sonho, mas sim de planejamento a longo prazo.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NE1"I'O) - Muito obrigado. Passo a fazer outra pergunta
Neste primeiro dia de Seminário, podemos fazer algumas
regras que não foram preestabelecidas. Reconheço que cada
de batedor, apresentando cinco perguntas, tiraria a oportuni-
dade de quase todos falarem. Gostaria que cada um fizesse
apenas tima pergunta: depois voltaria, se o tempo permitis-
se. De outra maneira ficaremos com um debatedor o dia
tO(lO.

Escuso ao Deputado Fábio \'aseoncellos de não ler as
suas outras perguntas. Vou fazer <luas perguntas e depois
permitir que o Deputado Carone faça as suas, do microfone.

O Deputado Fernando Junqucira pergunta se a im-
plantação do projeto AÇOMINAS inviabiliza a implantação
do projeto Mendes .Júnior.

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES Não há incom-
patibilidade nenhuma entre o projeto AÇO -MINAS e o pro-
jeto Mendes Júnior. Eles po(kln até ser, em determinados
casos, com plementares

Pediria ao De. Marins, Secretário do CONSIDER, que
(ISSCSSO alguma coisa a respeito da possível complementa-
lc(lacl( desses projetos.

O SB. ALUISIO MARINS Esta compatibilização
dOS (bis projetos foi explicitada com bastante clareza na
liosohiçuo ti.' 31, do CONSII)EI1. a última decisão sobre side-
rui'gia, {juafldO se definiu o apoio da USII\ÍINAS 00 proje-
to AÇOMINAS, reativando o projeto, poSSibililan(lo e mate-
rializando o projeto e o apoio do Governo Federal ao pro-
jeto Meu(bcs Júnior. Apoio esse, sob todas as formas, que
já estava prevista nas negociações entre a Mondes .Júnior e
a SIDEFIBRÁS, para que está participasse do capi-
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tal da Mendes Júnior, em urna parcela do seu 1ca-
pital sol) a forma de ações preferenciais. Existe urna
proposição de l)1i11c11)1OS, (lado que o projeto cia Men-
des Júnior já foi aprovado há dois anos atrás e vinha
tendo dificuldades em manter uma estrutura financeira,
no sentido (te ganhar velocidade -- p01'(JUC, em programas
S!tICrÚm'gJCOS, o maior inimi o é o tempo - para que esta
participação cia SJDERBRÁS se ampliasse. Para não falar em
outro instrumento que possibilita a mobilização bem rápida
dos projetos siderúrgicos ora em andamento, que é esta Co-
missão Intermiiiisterial, que está definida também na Reso-
lução n. 31, do CONSII)Efl, a que o Sr. Ministro aludiu, onde
se vai procurar estabelecer um novo modelo de aporte de
recuirs para o sistema siderúrgico.

Quando (ligo novo modelo, o objeto desta Comissão
não é apenasdimensionar os níveis de recursos necessários
à in1)lemenlação (lesse programa na sua forma mais efe-
tiva, e sim estudar novas formas (le canalização e aumen-
to da velocidade desse fluxo de recursos para o setor side-
rúrgico. Exemplificando: poder-se-ia pensar cm extensão
de prazo de financiamento, (lC carência, depreciação de uma
parte pi'epoidc'iitc como fontes de recursos do projeto, ou
alguma medida (te caráter fiscal. A certa altura, uma ou-
tra alternativa que se está estudando dentro dessa propo-
sição, inclusive junto à diretoria da AÇOMIXAS, seria um
certo nível de complcmentari(lade dos projetos no início de
ambos, sendo que a AÇOMIXAS se responsabilizaria, P°"
exemplo, pela fase de fonte metálica até semi-acabados, e,
para ganhar maior velocidade, o projeto cia Mendes Júnior
começaria com a fase de laminação. Essas possibilidades
todas comivergem para 11111 l)onto básico de aumento da velo-
cidade do sistema (le )imnej amnento e execução do progra-
ma siderúr gico nacional, O que é )riiicipi1l

O SR. OBIENL\DOR (SE(:nF:rÁnl() FAGUNDES
NEl'TO)	1 )a rei a palavra ao Si'. Deputado .Jorge (arone

O SR. DEPUTADO .JORGE CARONE - Si'. Ministro,
cm nome da minha Bancada. o MDB, trago a V. Exa., neste,
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momento, a nossa saudação e também algumas perguntas
as quais reputamos de profundo valor para o nosso Estado,
isto porque nós, mineiros, apesar de possuirmos condições
de ter em nosso Estado uni amplo parque siderúrgico, até
agora estamos legados a tão-somente sermos o celeiro
de ma térias-priivas minerais de nosso País, sem termos
com isso alcançado um grau de adiantamento técnico ifl(ILIS-
temi almejado por lodos nós.

Esperamos, pois, Sr. Ministro, que (leste Simpósio,
(ICSSaS perguntas formuladas por minha Bancada, para serem
rcspofl(Ii(laS se possível por V. Exa., tenhamos algo de provei-
toso, no sentido de que Minas Gerais deixe de ser apenas
um celeiro de matérias-primas para o Brasil e para o mundo
e i)iSSC a ser realmente o que merece e já deveria ser há
muito tempo, pois esse é o anseio profundo do nosso povo,
um Estado industrializado e totalmente potente em siderur-
gias de grande porte.

O SEI. ORIENTADOR (SECRETARIO FAGUNDES
NETTO)	A primeira pergunta do Deputado .Jorge Carone
é a seguinte: "V. Exa., Si'. Ministro, não acha que a política
integrada de mineração e siderurgia poderia ser alcançada
através da criação de uma taxa especifica sobre a exporta-
çao de minério? Esta taxa não deveria ser aplicada à insta-
lação de siderurgias de médio porte nos Estados de origem
do minério exportado?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - A aplicação
(te uma taxa de exportação é um problema cminenteinentc
fiscal. Eu poderia fazer conjecturas a respeito da importân-
cia de que realmente os projetos de expansão cia siderur-
gia tenham os recursos necessários e adequados ao seu de-
senvolvimento. Não l)OSSO responder sobre a conveniência
de uma taxa (le eX)o1'taÇãO de minério, mas acredito que,
desde que haja mobilização de recursos para o desenvolvi-
mento siderúrgico, em primeiro lugar, e, em segundo lugar,
uma definição de que se deva promover com intensidade
e rapidez o desenvolvimento siderúrgico dentro de Minas
Gerais, nós estaríamos atendendo não só aos anseios do
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Estado de i1inas Gerais, mas tanib:in obedecendo às dirt-

trizes do Sr. Presidente da República, que teia enfatizado
desde o início (IC seu Governo a ncccssjdadc da ckson-
Li'ação ill(l1.lStrial e da correção dos (ICSnÍVCIS regionais do
(leSCflVOl\ilflcfltO CcOflÔmieO, como uma ('Ofldiçã() fundamen-
tal para uini maior LIflifOl'flhidadc, dentro do País, iudispi:-
si'íVel à integração e à existência de um a verda dc.ira coinu-
1) 1(ladC nacional.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - A pergunta do Si'. l)epiii:ido JkL'ge (arOflo eu-
contra em nós, mineiros, muito eco, pOl'qIiC entendemos que
Minas deve coatrihuii' no esfuiçu dc 'Xj)O1'taÇUu brasileira.
E exportando minério (Jile podemos importar j)etPólCO, às
VeZC5 trigo, mas entendemos que fica muito 1)0t1C) pura nUS

Estas ulíquotas, hoje existentes, (te 7 ,3Ç, sobre, 60% pali-
ta de exportação, l)O(lei'iiilfl, cm IIOSSO entender -- e esta é
reivindicação nossa, do nobre Deputado .Jorge Carone e,
tenho a impressão, de todos os mineiros	criai' uma me-
lhria neste aspecto. Em conversa com o Si-. Ministro das Mi-
nas e Energia, S. Exa. nos dizia c11e o taxa pode-
liii dificultar a ex>oituçuu. Imaginávamos alguma coisa Pos-
sível, sem dificultar a exportação, que era talvez a aplica-
ção daquela faixa dos incentivos, 30 1lÍ do imposto de renda,
(JUO seria aplicado no Estado mineradoi'. Com isso, ganha-
ríamos novas oportunidades de ia vcsUnentos . Seria ui Ua

I)i' i.'sSaO lucaciona , cinliora justa, (1110 Minas poderia fazer.
Devemos lembrai que aqueles que cuidaram da mineração
apenas predatória - como é o caso do México -- estão hoje
na pior das misérias.

Os nossos esforços são no sentido de modificar a ali-
(111 0 111, ou então conseguir a pa i'tiii jação tio imposto dl' relida.

Vou (lCpUiS voltai' (is perguntas do Sr. Deputado Jorge
('arone, interc:dadamente

Pergunta do Si'. Deputado Ferraz Caldas: "O Plano
Siderúrgico Nacional leva cm coti[u fatores ligados à pro-
moção social do povo l,rasilciro? Em caso afirmativo, como?"
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O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - A preocupa-
ção do Governo, com relação ao desenvolvimento social,
tem sido enfaticamente anunciada e promovida pelo Gover-
no. Não se estabelece unia ligação direta entre o projeto
siderúrgico ou de desenvolvimento de um pólo petroquímico
C o desenvolvimento social, e os aspectos ligados ao desen-
volvimento social, porque estes atingem, de um modo geral,
todas as sociedades cm todos os lugares.

Entendemos que a ênfase aos aspectos ligados ao (le-
scnvolvimento social manifesta-se não só com relação ao
atendimento através do Ministério da Saúde e do Ministério
(Ia Previdência Social, mas também e principalmente Com
relação ao esforço de corrigir os acentuados desníveis da
distribuição de rendas no País. Estas são providências que
estão send3 dinamizadas, e não creio que haja necessidade de
estabelecer uma ligação direta entre um desenvolvimento
setorial (te determinado problema, como o problema side-
rúrgico, e o desenvolvimento social, que é uma preocupação
maior e mais extensa

O) SE. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - O Sr. I)cputado Jorge Ferraz, rep1'cse!ilwte da
(são da Câmara Federal, que, também com prazer,
participa (leste Simpósio, faz duas perguntas que, de certa
forma, são também semelhantes à do Deputado Dálton Cana-
brava

O Sr. Deputado Jorge Ferraz indaga: "se o projeto
inicial da ACOMINAS. no CONSII)ER, era de 1 milhões (te
toneladas, houve alguma determinação para diminuir essa
capacidade inicial para 1,5 milhão de toneladas? Em caso
de afirmação, (te 1 para 1,5, não estaria em contradição
com a afirmativa de V Exa quando disse que haveria
"apoio do Governo para projeto de grande porte? " E, ainda,
concorda V Exa que o déficit brasileiro cio aço justifica
a rnnnutençiio da capacidade de AÇOMINAS (Ia ordem de
4 milhões (l( toneladas?"

E o Sr. Deputado Dálton Canabrava indaga: "Existe
falta de recurso para a iIfl)!a11taÇãO (lo projeto inicial da
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AÇOMINAS de -1 milhões dc toneladas/ano no início e 12
milhões no final? Acredita que com pequenos projetos o
Governo atingirá a meta prevista (te produção de aço para
o final da década?"

Como se percebe, a pergunta do Sr. Deputado l)áltoii
Canabrava visa saber se haveria falta de recurso para um
projeto inicial de 4 milhões de toneladas; e pergunta ainda,
com que projeto o Governo atingiria a sua meta preconizada.

O SR. ALUISIO MARINS -- A própria Resolução
mi. 31 e a recomendação do (1)E que a antecedeu caracte-
rizando o apoio do Governo piioiitai'iaiiieIte aos projetos
de gran(le porte no setor de não-pianos. Não existe, é evi-
dente, um início de l)ro(lUÇãO já em alta escala. Inicia-se
para crescer. Foi concebida uma escala relativa que temos
no País. Não existe, porém, a preocupação de limitação de
valores de projetos, a não ser aqueles vinculados à sua es-
trutura técnica. O projeto anterior da M

,
 previa

cerca de 3,5 imiiiies de toneladas, segundo soube. Não re-
cebi oficialmente o projeto da AÇOMINAS, e o que vou falar
é sob hipótese; não sei o seu diinensionamento exato, mas
sei que tecnicamente é perfeito e compatibilizado com a es-
trutura modelar de projetos (lesse tipo, destinados ao setor
de não-planos, leve e médio, conio é o nível, a qualificação
de produção a que a AÇOMINAS se destina. O que é impor-
tante também nisto é que a AÇOMINAS tem (IUC começar
com 2,5 milhões de toneladas. Com o tempo é que se chega-
rã ao seu dimensionamento maior, à sua produção desejada,
pois no futuro ela vai evoluir. Uma usina equilibrada, ge-
rando recursos, não vai ficar aplicando em outros setores,
COmO, Por 1XCfl1 pio, a pecuária, nem operando no merca-
do financeiro. Os recursos vai la ruo a ser canalizados para o
próprio setor siderúrgico, sob forma de poupança, para ati-
var esses projetos prioritários. Não há esta preocupação de
um projeto estar com dois, e outro com dez, mas a
çiio é quanto às perspectivas. Esta é a colocação do proble-
aia. Eu senti, pelo menos. (n) conversa informal com técni-
cos da AÇOMINAS, que o nivel ti que se estão propondo
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é tecnicamente perfeito, adequado à linha de produção a
que se destina E mais, o próprio adicional da Resolução
n. 31: a todos os projetos da fase 4 das três empresas estatais,
mais o projeto da AÇOMINAS e o projeto da Mendes Jú-
nior, está previsto um adicional (te capacidade, pelo menos,
no final da década de 1970 e início de 81, qualquer coisa
de 10,7 milhões de toneladas de lingotes, onde o Estado de
Minas Gerais, nesse coeficiente adicional, tem uma parti-
cipação de mais de 50%.

Então a coisa fica adequada com a utilização de fato-
res econômicos. Isto sanciona digamos assim - a voca-
ção siderúrgica do Estado de Minas Gerais. Acho que o
problenia de aS1)CctO fiscal, por exemplo, de taxação de mi-
nério e outras matérias-primas deveria ter em conta o peso
que tem esta matéria-prima no custo de produção. E tendo
este peso a mobilização (te um adicional dc imposto, o quan-
to de recurso reverteria para o sistema.

Os ultimos cálculos que fizemos, cm uma usina de
1)01k (te 3 milhões de toneladas, revelaram que 67% do custo
total São capital e redutos importados, isto é, os outros in-
SUfl1O5 têm uma participação menos expressiva. Mas de 2/3
são representados por esse tipo de insumo. Então, o tipo de
mobilização, além (te alterar toda a estrutura fiscal, eu acre-
dito que a forma de recurso que reverteria não está à altura
das necessidades que temos de recursos para acelerar o l)10-

grama siderúrgico nacional. Poder-se-ia pensar, sim, na for-
nia de redistribuição dos recursos arrecadados, de uma ma-
neira geral, pelo sistema fiscal, para o setor siderúrgico, que
é prioritário para o desenvolvimento nacional

O SIl. ORIENTADOR (SECRETARIO FAGUNDES
NETTO) Pergunta o Sr. Nélson Cunha, do Conselho Eco-
114)UliCO da Federação das Indústrias. "O II PNI) fixa uma
meta de 23 milhões (te toneladas para 1980. O Sr. Aluísio
Marins, do CONSIDER, já admite uma produção de 42,3 mi-
lhões (te toneladas já em 85. Qual tem sido e como se pr



cessa o esforço do Governo 110 tocante ao setor de bens de
capital, na sentido (le adequá-lo às necessidades crescentes
(lo parqti 1' siderúrgico cai fase de expansão?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Vou pedir ao
Sr Marins que responda a esta pergunta.

O SR. ALUISI() MARINS - O problema (Ia divergên-
cia de números entre o que e stá (Still)elCci(i() no II PND e o
que vimos ailunciall(to é que, quando fizemos alusão a 12
e 15 miilues, releríamo-nos ao iiicicatlo ciii 1985, previsto
no último estudo de mercado que acabamos de realizar.
O II PNI) cobre o período de atividade econômica até 1979.
Mas já estamos fazendo projeção e desenvolvendo um pia-
110 mestre de sidcrtugia de 10 anos, que vai cobrir o pe-
ríodo de 75 a 86.	Não existe incompatiliih(lade entre os
dois valores aiiiuiciados Existem, sim, tempos (te alcance
(lesses valores distintos. Estaiiios renovando as metas, (lado
o cai'áteI' tlinàtiiicu (lo programa siderúrgico nacional. Não
1)Od€flios tomar o primeiro estudo (te iiiei'cido e iiiaí)tei' a
meta nele estabelecida, que foi (te 20 milhões dc toneladas,
porque a característica econômica brasileira, os moldes com
que s5o desenvolvidos estes estudos (te mercado fariam com
jtie ficássemos caiu 111 meroS completa meu te superados.
Então, o que fizemos : montamos um sistema (le acom i1-

nliamentu de iiiercado, junto com todas as eflti(ia(ICS envol-
vidas em siderurgia, para que se faça a revisão anual dessas
metas. Assim, vamos tem lo as metas consta ii teincute atua-
lizadas e de acordo com o nível dc aspiração representado
pelos vários setores al)l'allgidus no plaiiej aumento tia side-
rurgia, (IC refletem o pla imcj azile milo (ias siderurgia. Isto
está em andamento. Até a concretização cio plano mestre
decenal de sidc ii ri i, que (SLU previsto para o ano que vem
À Inc(iida (file alcan çam	 d	uos solimeôes no setor e siderrgia,
nesse plano, quefo;SSalll agiizílr O (lesenvoiviln(:ntO side-
rúrgico, elas seruo })Iml)liCil(laS, e, <teatro (lesta ordem de pen-
samento, poder-se-i,1 tom ar a própria Resolução 31, já como
pl'il}Wii'a mfl(ll(Iít (flWI , t11 t	do p:iml. mestre (te desenvolvi-
mento.
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No que toca ao prOl)lcIna da indústria de bens de
capital para a siderurgia a Resolução 31 também menciona
isso, com a notícia de que, para os projetos que necessitas-
s .-, iii ficar prontos até 1980, nós procuraríamos tratar do
assunto da maneira como vem sendo hoje conduzido -
acordos, assistência, o problema da concorrência, entre ou-
troa pstcriormcntc utilizar a indústria siderúrgica
como fator indutor do crescimento da indústria de bens de
capital. A idéia presente é obter a máxima nacionalização
dos projetos siderárgicos em termos de equipamento, OU

seja, inclusive, em termos de se eliminar a concorrência.
Sei lu( , alguns colegas siderurgistas devem ter certo temor,

encerra-se aí um risco de atraso do próprio pro-
grama siderúrgico naci nal. Temos dois problemas: o pro-
grama siderúrgico nacional, que talvez possa ser distendido
mio sentido de se alcançar a máxima nacionalização da in-
dústria de bens de capital, e o problema político, que é o de
ter uma indústria nacional de bens de capital no País. Com
esse princípio temos a certeza (te (III C uru (lOS fatores es-
tratégicos para a indústria de bens do capital, na medida em
que se defina isso e que os passos dessa Resolução 31 sejam
materializados - os p1oll11s básicos, como o da engenha-
ria, virão atrás. Isso ocorrerá na medida em que se possa
(lefinir e concretizar que o projeto vai ser leito no Brasil.
Caso contrário, teremos bastante dificuldade cm ter urna
indústria de bens de capital no País e só faremos transfe-
rir os prhlemas que hoje ocorrem com a indústria siderúr-
gica para a indústria (te bens de capital.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - A próxima pergunta é do Jornal de Minas e é
um tanto filosófica. "O senhor tem sido considerado como o
mais nacionalista (loS atuais Ministros do Governo F'ecleral
O senhor poderia explicar as djvergêneias existentes entre
o senhor e o Ministro Mário Simansen ?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Acho que
todos os ministros são nacionalistas no bom sentido, isto é,
bons brasileiros. A divergência que existe, e é apenas apa-
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rente, vem do fato (te ter o Ministério da Indústria e Comér-
cio determinado. de um lado, específicas atribuições ligadas ao
planejamento de uma política de desenvolvimento industrial,
através do Conselho de Desenvolvimento Industrial, e, de
outro lado, a fiscalização e o estabelecimento de disciplinas
llqa(laS à transferência de tecnologia, ao controle desta trans-
ferência à geração de unia tecnologia nacional. A existên-
cia (]esses órgãos ligados diretamente ao Ministério da In-
d úst ria e Comércio faz com (IUC o Ministro seja olhado como
mais nacionalista que os outros. Mas o que faço, pura e
simplesmente, é dai' conseqüência às diretrizes traçadas pelo
Exmo. Si'. Presidente (la República, afirmadas aos Minis-
tros de seu Governo, relativamente à necessidade de com-
patibilização dos financiamentos estrangeiros com o interes-
se nacional; às diretrizes ligadas ao fortalecimento da indús-
tria privada nacional não só, e muito menos, no sentido pa-
trimonial, mas muito mais no sentido político de que existia
realmente uma burguesia nacional e um amplo setor nacio-
nal de empresários capazes de participar, politicamente nas
decisões do País.

A div('rgência se esgota na medida em que aquilo
(1 iIe faz o Ministério da Indústria e Comércio é apenas dar
COnseqüência às diretrizes do Si'. Presidente da República.

O SEI. 0111 ENTADOR (SECRETÃIII() FAGUNDES
NETTO) - Vem agora a perguli la de um universitário, o
Presidente do Diretório Acadêmico da FACE - FUMEC
"Qual a posição do Brasil em relação aos outros países no
setor siderúrgico, e quais as perspectivas futuras cm teIIll)O
não muito longo?" i unia pergunta <to Sr. Pedro Augusto
Junqueira  Ferra z

O SR. i\EINISTII() SEVEII() GOMES - O Brasil hoje
ocupa, creio eu, o 16v lugar, como país, no setor industrial.
Nossa ambição é, evidentemente, a de ter participação cres-
cente e maior no sentido de deixar de sei' exportador de fer-
ro para ser mais exportador (te aço. Mas isso decorre de (liii
amplo l)I'0('tsso (li' actiinulaçao de recursos e diretrizes bem
(lcfifli(laS, para que P5a0S sofrei' essa transformação e
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melhorar nossa posição no contexto mundial e aspirar a um
futuro não muito distante. Seria desejável não só que dei-
xássemos de importar aço, mas também de exportar minério
de ferro, como fazemos hoje.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - 'Pretende o Governo Federal obrigar a MBR a
cumprir o estabelecido no Decreto de concessão de lavras,
isto é, execução de um plano até agora descumprido, o plano
integrado de siderurgia?"

O SB. MINISTRO SEVERO GOMES - Infelizmente,
não estou a par (lesse compromisso, de modo a que possa
responder ao Sr. Deputado.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - O Eng." Maurity Neves, representando, o CREA
de Minas Gerais, faz a seguinte pergunta: "Tem-se falado
sobre a AÇOMINAS. Em que fase de implantação este pro-
jeto de encontra?— Eu mesmo POSSO responder que o proje-
to está na fase final de apresentação ao CONSIDER, dentro
dos prazos (JUC a Resolução 31 nos concedeu, e será entregue
dentro (lesse prazo, (IUC era de 90 dias ti partir daquela (lata
Mas a AÇOMINAS já está muito adiantada. O projeto já
está em fase final, e eu aqui faço um jusiz com o Presidente
da CSX, para (II1C sejamos o Estado a ter a primeira usina
nova implantada, se l)eus quiser.

O Si'. Val(lemir Santos, engenheiro da Magnesita, faz
uma pergunta: "Para o funcionamento da AÇOMINAS e da
Mendes Júnior dentro cio cronograma ora previsto, seria ne-
cessária a criação de uma infra-estrutura de transportes e
ina léria-prima coinpativel Existem estudos nesse sentido?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Estão sendo
r''alizados estudos nesse sentido, inclusive p01' parte cio Gover-
no mineiro, para que a infra-estrutura seja adequada ao de-
senvolvimento. Amanhã estará aqui o Ministro Dirceu No-
gueira, que poderádizer algo sobre o assunto.
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O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FAGUNDES
NETTO) Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Svlo Costa,
enquanto seleciono outras perguntas

O SB. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr. Ministro, sai-
ba V. Exa da alegria que temos em recel)ê-lo aqui iieste
aconteci mento que se transforma em festa de conhecimento
e (lO ( I WII participamos

Sr. Ministro, enquanto as atenções do Estado estão
voltadas para a im plantação da AÇOM 1 NAS, parece-me que

um outi'o prol)leifla, talvez até mais ifllj)Ortaflte, que pre-
cisa sei' (lcvi d amente esclarecido para evitar IUC continue
p1'e0CUpa1l ) a fl\S, que conhecemos um i)OUCO do prohlc-
ma e o desenrolar dos acontecimentos.

A verdade é que a SII)ERBRÀS foi criada para ser-
Vii' de holding das empresas estatais e paraestatais, a fim
de que o Estado tivesse uma participação (urda no capital
Entretanto, sabemos que todas essas siderúrgicas já foram
praticamente cncanipad:ts, 1)01' assim dizer, pela SIDEI-1-
BRAS. A CSN, a USIMINAS, a Aço Piratiiii, por exemplo.
Entretanto, existe unia que até agora, não se sabe por (!Ud
motivo, resiste à norma e ainda flto tomou nenhuma provi-
dência no Scflti(1O de Ne ('flqUa(11'ar flO e51)íI'itO da SIDERBRÁS
e por isso mesmo, no espirito tio Governo. Trata-se da ACE-
SI'I'A, que nos preocupa, Sr. Ministro, nesta hora em que
V. Exa . acaba de dizer que não podia confirmar a )OsiçàO tia
MBB, porque nãt> teve conheciincntt, do contrato da mine-
ração de Águas Claras com o Estado de Minas Gerais. A
verdade é que, por essa concessão, a MBR fica obrigada a
implantar no Estado uma siderurgia. E perlilanece, até agora,
ina(limplcnte . Chegam-nos noticias de que estaria llavcn(IO
(liflu jogada int I'afluhi'os, ai lal)lei)t& danosa aos interesses
de Minas Gerais, po1(ltI4 através de uiiia ponte com grupo
alcmão, se estaria negociando 66' (l) capital cio Banco do
Brasil na AC lS 1 TA, pa r:i, através dessa 1)01) te. transferir a
ACESI'I'A para a MBR

Pergunto então a V. Exa. se não existe alguma coisa
de concreto na transieiêlcia do GG% d 0 controle acionário



da ACESITA para a SIDEBBRÁS e peço que dê este pre-
sente a Minas Gerais: aperte a direção da ACESITA, para
(inc entregue o controle acionário da empressa à SIDER-
BRAS, que foi criada pelo Governo com o alto espírito de
permitir o desenvolvimento da indústria e da siderurgia
nacional.

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - A integração
das usinas USIMINAS e COSIPA na SI1)ERBRÃS já se pro-
cessou, e houve uma relativa demora, porque tivemos, des-
de o início (10 Governo, a preocupação ligada ao modo de
realizar essa integração. A ACESITA taml)ém vai sei' intc-
gra(la dentro da SIDEREIBÁS. A SIDERBRAS já oficiou,
recentemente, ao Presidente, do Banco do Brasil com relação
aos detalhes que (levem ser mobilizados para que essa inte-
gração possa ocorrei' (lci1tI'O do mais breve tempo 1)OSSíVCI.
Dessa maneira, esteja tranqüilo o Sr. Deputado com rela-
ção ao destino da ACESITA, que será o de cumprir o que foi
determinado pelo Presidente da República, ou seja, sua in-
tegração dentro da SIDERBRÁS.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) Pergunta do Eng.v José Jaime Rodrigues Branco,
Professor do Instituto de Geuciência (Ia UFI'.IG: Falando em
crescimento siderúrgico, observamos que todo o crescimento
está sendo programado viu termos COnveciOflaiS. Preocu-
pa-os o fato de que, com aumento de custo do carvão, de
10 dólares para 70 dólares, e do petróleo, de 3, para 13 dó-
lares, a tendência mundial mostra que nos ELTA a progra-
mação é de crescimento (te J)rO(luçà() de aço a base de oxi-
gênio; de 1971 a 1980, será (te 37,5, enquanto que o cres-
cimento de aço, cm forno elétrico, é (te 51%, quando os EUA
produziram quase 50 milhões de toneladas dc aço. Entre
70 e 80, o crescimento mundial esta programado em 75%, e
em 1980, o mundo produzirá cerca de 175 milhões de tone-
ladas de aço em fornos elétricos.

Preocupa-nos saber se não estaríamos crescendo con-
tra a tecnologia, tendendo esta a ser obsoleta ou antieconô-
mica.
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Ainda no mesmo campo, perguntamos: o aço em forno
elétrico abrirá mercado para pré-reduzidos? Especialistas
americanos afirmam que apenas os minérios do Brasil e
alguns da Austrália se prestam para produção de pré-redu-
zido. Estaria o Brasil preparando-se para esse mercado a
curto prazo? A CVRD está empenhada na industrialização de
pelteis pré-reduzidos. Não seriam mais convenientes ao
País dentro de cinco anos?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES Esta pergunta
praticamente será respondida amanhã pelo Dr. Fernando Ro-
quette, Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, que fará uma
palestra abordando o assunto.

Posso fornecer uma informação de caráter geral.
Esse programa de siderurgia nacional, que estamos desen-
volvendo, é o que existe de mais moderno cm termos de tec-
nologia. Estão abertas todas as opções pela Resolução de
fatores e recursos mais racionais que temos no País e a uti-
lização de tecnologia mais avançada. Não teria sentido fa-
zermos outra coisa. No plano mestre de siderurgia, há o
item XVIII, que se refere ao capítulo tecnológico. O Bra-
sil não pode, de maneira alguma, pensar cm adotar proces-
sos tecnológicos mais defasados, a não ser no caso de pro-
blemas gerado por fatores econÔmic)s gerais, ou seja, se ti-
véssemos alguma limitação, como é o caso atual da balança
dc pagamento, que nos induzisse a utilizar fatores e recur-
sos de produção internos, de forma menos adequada, cm
tecnolo gia. Mas, pela utilização de tecnologia mais avan-
çada e aproveitamento (los recursos do País, é que estamos
dando continuidade ao programa siderúrgico nacional, pro-
grama (LUC Se plCOc(1 pa com a utilização (te produtos mais
competitivos, quer sejam (te origem interna ou externa. Essa
preocupação existe e é uma caracteristica do programa de
siderumgia, visando à utilização inclusive de outros setores
da tecnologia mais atualizada, com o processo de redução
direta em funcionamento no Brasil, (I UC é um dos l)1'0cC5505

mais avançados no mundo.
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O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - Sr. Ministro, uma )crgI1nda do Deputado Jorge
Carone: "A integralização (10 capital da AÇOMINAS, as-
segurada a participação majoritária estatal, não poderia
ser feita através da obrigatoriedade da subscrição das em-
presas privadas, notadamente as multinacionais, as conces-
sioná rias de decretos de lavra, na proporção de seus lucros?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Creio que a
obrigatoriedade da participação de empresas privadas es-
taria introduzindo unia regra de jogo nova e que, certamente,
poderia criar óbice dentro do plano, oI1(ie a nossa preocupa-
cão atual é a de compatibilizar o interesse do investidor es-
trangeiro com os interesses nacionais, de modo geral.

A obrigatoriedade de empresas privadas nacionais
participarem de um esforço como esse parece-me inconve-
niente, levando cm consideração que uma das caracterís-
ticas da empresa privada nacional é a fragilidade em ter-
mos de capital. Com relação às empresas estrangeiras que
hoje, EU) caso da pergunta do Deputado Jorge Carone, têm
concessão de lavras, imagino que essas concessões estejam
submetidas a determinados contratos. Não temos elementos
para responder sobre a possibilidade de se estabelecer uma
norma como essa. De outro lado, também parece que seria
romper um princípio estabelecido pari . empresas, nacionais
ou estrangeiras, que estivessem realizando a mesma tarefa

no caso, concessão de lavras - o estabelecimento de uma
taxação obrigatória para empressa estrangeira e não para
nacional.

O SR ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - A pergunta do jornalista Geraldo Elísio, do Jor-
na! de Minas, vem na mesma linha da do Deputado Jorge
Carone : () Ministerio, tomando conhecimento da inadim-
plência da Mliii, quanto à siderurgia, obrigará essa empres-
sa a cumprir o compromisso firmado com o ex-Presidente
Castelo Branco?"
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O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Como tive
ocasião de afirmar anteriormente, não conheço esse com-
promisso. No meu entender, se existe essa inadimplência,
existe também a obrigação do Governo de cumprir o com-
promisso assumido.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - Pergunta do Deputado Geardo Renault: "Side-
rurgia significa investimentos de longa maturação e de baixa
rentabilidade relativa. Daí a presença (lo 1)0(1e1' público ne-
cessariamente na área. Quais são as possibilidades de recur-
sos estatais para atendei' a necessidade de implantação anual
ao longo (lo plano siderúrgico nacional no equivalente a uma
usina de grande porte, cm torno de 2,5 milhões de toneladas."

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Como já tive
ocasião (te informar, há urna comissão intermiiiisterial que
está estudando o problema (los recursos ligados ao programa
siderúrgico. Acho que o De. Marina poderia trazer maiores
esclarecimentos sobre esse assunto.

O SR. ALUfSI() MARINS - Os recursos para o pro-
grama (te siderurgia l)I)\'1i'ao basicamente de onde já existe
uma companhia que é o braço acionário da participação do
Governo nos diversos empreendimentos siderúrgicos que se-
jam reconhecidos como l)i'iOritái'ios dentro do programa de
siderurgia nacional Unia dessas companhias é a SIDER-
BRÁS . Por outro lado, existe o grande agente Financeiro
do Governo, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico. A comissão interministerial não está preocupa-
da apenas com o volume dos recursos, mas com a forma
pela qual que esses recursos vão influir no programa ide-
rúrgico nacional e inclusive modificar a composição do mo-
delo existente, examinando o pI'ol)lcma do prazo, de financia-
mento, (te carência, enfim, todos esses 1)roblcfluiS, para
que não faltem recursos ptIL o progrania siderúrgico nacio-
mual . Às vezes digo que não faltarão recursos para o Plano
Siderúrgico Nacional, e essas considerações pressupõem ba-
sicamente que o Plano Siderúrgico Nacional é de alta prio-
ridade.



- 35 -

Se faltassem recursos para o programa siderúrgico
nacional, estaria comprometida a realização deste programa
também importan te para o desenvolvimento industrial bra-
sileiro. Com a Resolução 31, que está cm qualquer almana-
que, foi conferida prioridade número um para o programa
de recursos para a siderurgia Existe uma conscientização
clara da importàiicia desse programa, não só por si mesmo
como valor relativo dentro do programa total, mas por SUflS
ligações com outros setores i U(lIIStriaiS que compõem o pro-
grama de desenvolvimento do País.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) - Pergunta do jornalista Emílio Sávio, cia TV
Globo: 'Existe uma política no sentido de estimular o desen-
volvimento da indústria siderúrgica fora de Minas? E procurar
evitar que a produção siderúrgica do Estado ultrapasse 407o
da produção nacional? Essa posição obedeceria a uma po-
lítica (te localização de usinas no litoral, contrariando uma
outra de localização junto às fontes (te matérias-primas.
Neste caso, considera-se a ênfase aos projetos do Porto do
Tubarão e de Carajás? De que maneira a crise monetária
internacional continuará afe [ando a execução dos projetos
do Porto do Tubarão e da Serra dos Carajás? Continuam os
investidores estrangeiros com o mesmo interesse nesses
projetos e cm quanto os custos originais foram alterados?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES Os projetos
Tubarão e Itaqui são Projetos para usinas voltadas basica-
mente para a exportação. Elas estão em fase inicial. No
entanto, a de Tubarão está bastante avançada, e a de Itaqui
cru estudos de viabilidade ainda não terminados. Entendo
(JUC esses projetos têm necessariamente que estar voltados
paia o Problema da exportação. e, neste caso, a localização
dessas usinas tem um sentido importante. Mas é preciso
lembrar a Resolução do CONSIDER, que também estabelece
que as usinas voltadas para o mercado interno também se-
jam expelidas com vistas à exportação. É a participação
de Minas Gerais dentro do mercado interno. Ela, dentro
das previsões dos projetos atuais, deve-se expandir - não
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me lembro da data, mas o Dr. Marins vai informar com
mais precisão - trazendo uma participação que não pas-
sará de 10 a 53 O CONSIDER reconhece a vocação de
Minas para o desenvolvimento siderúrgico. O nosso conta-
to com o Governo de Minas nestes últimos meses tem sido
no sentido de se conseguir um maior desenvolvimento side-
rúrgico para o Estado

O Dr. Marins poderia trazei' mais esclarecimentos.
O DR. ALUÍSI() MARINS -- Mencionamos que, do

adicional previsto na ordem de 10,7 milhões de capacidade
a serem implementados pela Resolução n Q 31, a participa-
ção de Minas Gerais era de mais de 30 Não existe ne-
nhuma preocupação cm marginalizar a, 1) ou e, dentro do pi'-
cesso siderúrgico. Existe, sim preocupação em fazer um
processo de maneira funcional, em termos mais econômicos,
no que diz respeito ao programa siderúrgico e industrial.
E, dentro (leste conceito, fica conferida a Minas Gerais urna
participação importante neste programa (te desenvolvimen-
to siderúrgico. O problema de localização das usinas de
Tubarão e (Ia usina no Norte, a de Carajás, está voltado
para a exportaçao. A propriedade mencionada pelo Con-
selho de Desenvolvimento Econômico seria aproveitar o di-
mensionamento das usinas existentes, como fator de expor-
tação.

Aqui, encerra-se um item estratégico do desenvolvi-
mento do programa siderúrgico nacional. A tendência do
flR ICL (lo nacional, por ser a siderurgia urna indústria reco-
n hieridamemi te de baixa rentabilidade, a tendência, J)01' força
dos maus resultados, não só conjunturais mas de alguns
anos pI'l cá em termos de siderurgia, indica que não ha-
vera criação de nova capacidade , no mtlfl(lo, compatível
con, as necessidades (te demanda. A PC1'Sl)ccti\1 então que
se delineia no futuro é de escassez. Então, se enseja um
ponto básico do desenvolvimento siderúrgico nacional. Se
não consegui emos dimensionar o nosso País à altura cio mcm'-
CZl(IO InLindial, ficareilios lia dependência (10 mercado (te
escassez, como ocorreu no ano de 73, e mais intensamente no
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ano de 74, cujos resultados se traduzem pela importação de
3 milhões de dólares cm 75. Não l)0(te11oS situar-nos no mer-
cado (te escassez, enfrentando toda a sorte de dificuldade.

Em contrapartida, temos possibilidade de mobilizar
recursos suficientes, inclusive acima de nossa necessidade de
mercado interno. Podemos materializar a possibilidade da
participação de mercado internacional de acordo com os
nincros (IUC temos em mãos, fornecidos pelos mais reno-
mados institutos de pesqwsas, que dizem que essa partici-
pação efetiva é bastante viável para o nosso País. Então,
temos essas duas opções: não ficarmos dependentes do mer-
cado escasso, e, cm contrapartida, a possibilidade de parti-
cipar do mercado atuante.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO) -- Farei a última pergunta, que é do Sr. Rornualdo
Baía, da Associação Comercial: "Sr. Ministro, não é urna
pergunta. L urna defesa de tese. Relativamente ao con-
vênio previsto para 1985, preferia que o projeto mais ambi-
cioso, de 3 a 10 milhões de toneladas, fosse apresentado pelo
Estado de Minas Gerais."

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Estamos aguar-
dando esse projeto do CONSIDER com todo o interesse que
o Estado de Minas Gerais reconhece que o Governo Federal
tem quanto ao desenvolvimento siderúrgico.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FAGUNDES
NETTO) - O Sr. Deputado Jorge Caromie faz a seguinte per-
gunta: O Brasil está cin via de criar o seu 3) pólo petro-
químico. Muito embora Minas Gerais disponha de urna
grande refinaria - a Gabriel Passos - remotas são as pos-
sibilidades (te ser esse pólo implantado em nosso Estado.
Sendo, porém, Minas Gerais um dos maiores celeiros de mi-
nérios do inundo, dispondo de água em abundância, farta
energia elétrica e transporte rodoviário, assegurando o trans-
porte do minério e o retorno a Minas Gerais do carvão, por
medida de economia, de direito e de justiça, por que-
não se impõe, com urgência, sob o patrocínio do Governo
Federal, a implantação aqui de um grande pólo siderúrgico?"



O SR. MINISTRO SEVERO GOMES - A preocupa-
ção cio Sr. Deputado Jorge Carone, de certa maneira reflete
hoje uma preocupação nacional. Assistimos no Brasil, de
certa forma, à reprodução daquilo que condenamos, com
relação à 1)OSIÇíiO do Brasil eni face aos países industriali-
zados; quer dizer, as diferenças as desigualdades regionais,
a tensão com relação à industrialização das matérias-primas,
o cuidado para que haja desenvolvimento nacional são urna
preocupação, do Governo, urna preocupação cio Si'. Deputado
Carone Ê diferente (ia natureza da indústria petroquímica,
ci ne tem nexos muito mais íntimos, em termos de distância,
do que o próprio (lese nvolvimento siderúrgico.

Mas o (JUC importa é a preocupação em atender a essa
vocação de Minas Gerais em relação ao desenvolvimento
siderúrgico e também em relação à ultilização de todo o seu
potencial em termos de desenvolvimento industrial. Esta a
preocupação constante cio Ministério da Indústria e Comér-
cio: não só a aprovação por parte do CONSIDER da reco-
niendação do Conselho de 1)esenvolvirnento Econômico para
a viabilização do 1)I'OjCtO da AÇOMINAS, como as mais re-
centes aprovações de projetos industriais cio Estado de Minas
Gerais refletem diretamente, e na ação, a obediência às di-
retrizes do Si'. Presidente da República

O SR. DEPUTADO NÍLSON CONTIJO - Sr. Minis-
ti-o, gostaríamos apenas de sugerir a V. Exa., p01' intei'inédio
do Si'. Presidente, que tomasse conhecimento das perguntas
que se encontram em poder do Si'. Secretário e que não fo-
ram respondidas I)Oi' exi g üidade de tempo, para, posterior-
mente, enviar uma resposta a esta Casa, porque este Sim-
pósio realiza-se dentro do horário normal e ordinário cia
Assembléia Legislativa.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO)	Eu diria o Deputado Nílson Gontijo que esta era
a determinação (ia Presidência: que as perguntas não res-
pondidas fossem encaminhadas ao Si'. Ministro, que de-
monstra o maior interesse cm responder a elas.
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O SR. MINISTRO SEVERO GOMES	Daremos as
respostas ainda no curso do Seminário.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETTO)	Ministro, em nome tia organização (leste Semi-
nário, apresento os meus agradeci mentos.Temos para en-
viar a V. Exa. 33 perguntas. Muito obrigado.

Encerramento

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
Cumprindo o elevado objetivo desta Reunião, a Presidên-

cia manifesta as suas felicitações ao ilustre Conferencista,
Ministro Severo Gomes, pela excelência de sua exposição,
agradecemos a todos que nos honraram com sua presença,
especialmente ao Dr. Plínio Catanhede, Presidente da Cia.
Siderúrgica Nacional; ao Dr. Wilke Moreira Barbosa, Pre-
sidente da SIDERBRÁS; e ao Dr. Aluísio Marins, Secretário
do CONSIDER, hoje considerado um grande defensor da
AÇOMINAS.

Encerro os trabalhos da presente Reunião, com o con-
vite para a Reunião de amanhã, dia 10, às 9 horas, quando
proferirá conferência sobre o terna Minério de Ferro - No-
vos Processos de Redução Direta o Sr. Presidente da Cia.
Vale do Rio Doce, Dr. Fernando Roquette Reis.

Levanta-se a Reunião.



2.' SESSÃO DO SIMPÓSIO SOBRE O DESENVOL-
VIMENTO SUDERÚRGICO NACIONAL, EM 10

DE SETEMBRO DE 1975

MINÉRIO DE FERRO - NOVOS PROCESSOS DE REDU-
ÇÃO DIRETA - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS

SIDERÚRGICAS

Conferencistas: 1)i'. Fernando Antônio Roquettc Reis
Orientador: Dr. i\Ianoel Moacélio Mendes

Nomeação de Comissão

O SR. PRESIDENTE (I)EPIJTAI)() JOÃO FERRAZ)
-- A Presidência nomeia os Srs. Deputados Emílio Haddad
e Carlos Elov para introduzirem em Plenário as autoridades
que SC e.ncontram III) salão nobre.

Composição da Mesa

A Presidência convida a tomarem assento à Mesa o
Exmo. Sr. Dr. Fernando R(xquctte Reis, DD. Presidente da
Cia. Vale do Rio Doce; o Exmo. Sr. Dr. Luis Verano, DD.
Prefeito Municipal de Belo Horizonte; o Exmo. Si'. Deputa-
do Carlos Elov, DD. Presidente do Diretório Regional da
ALIENA; o Exmo. Sr. Deputado Jorge Ferraz, Dl). Presiden-
te do Diretório Regional (10 Ml)B; Sr. Fernando Jorge Fa-
gwides Netto, DD. Secretário de Estado da Indústria e Comér-
cio e Turismo; o Exmo. Sr. Dr. João Camilo Penna, DD. Se-
cretário de Estado da Fazenda; o Exmo. Sr. Dr. Paulo Ca-



- 42

milo de Oliveira Penua, Dl). Secretário de Estado para As-
suntos de Planejamento e Coordenação Geral; o Exmo. Si'.
1)i'. Ademar de Carvalho Barbosa, representando o Si'. Pre-
sidente da t'SIMINAS; o Exmo. Si'. Dr. Manoel Moacélio
Mendes, 1)1). Presidente da AÇOMINAS; o Exnio. Si'. De-
putado Lúcio de Souza Cruz, DD. 1.-Secretário da Assem-
l)léja 1 etislativa (10 Estado de Minas Gerais.

Iniciando nossos trabalhos de hoje, do Simpósio so-
bre Desenvolvimento Siderúrgico Nacional, concedo a pala-
vi'a ao Sr. Secretário de Indústria e Comércio, Deputado F'er-
Ilan(lo Fagundes Netto, ()I'icflta(h)l' dos (lei)ates (la Retini-o
de Ontem, para a leitura das conclusões da 1 4 Sessão.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETT()) -

Conclusões da 1. Sessão

Conferencista: 'Ministro Severo Fagundes Gomes

Orientador: Dr. Fernando Fagundes Nelto

A orientação do ME, no que toca às linhas básicas
(te atuação no campo siderúrgico, é:

1	fl0-1)1U1iOS comuns, leves e médios:

a) apoio prioritário do Governo a projetos de grandes
l)Orte;

b) cotapleinentação do atendimento de mercado por
projetos  de redução;

2 - planos comuns, trilhos e perfis pesados:

expansão imediata dos estágios posteriores à fase
111, ora eia execução, (la CsN, USIMINAS e
COSIPA;
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3 - aços especiais e tubos sem costura:

equacionamento da expansão a sei' definida no
Plano mestre de siderurgia,

4 - exportação de produtos siderúrgicos a ser condu-
zida sob duas formas:

a) aproveitamento das potencialidades das usinas
existentes no País;

1)) através de joini V('IZtUl'('S, com sócios estrangeiros;

5 - avaliação da rentabilidade (lo setor siderúrgico
e regulamentação da comercialização de seus produtos.

A política do Governo Federal em relação a Minas
Gerais é a seguinte: elevação da participação percentual do
Estado de Minas Gerais de 10% para 53% na produção side-
rúrgica nacional através (te decisivo apoio da União, prin-
cipalmente, no que se refere à expansão da USIMINAS e
à implantação dos projetos AÇOMINAS e Mendes Júnior.

DOS DEBATES

No curso dos debates, o Exmo. Sr. Ministro (Ia In-
dústria e Comérico, asscssora(Io, em alguns momentos, pelo
Presidente da CSN e pelo Secretário Executivo do CONSI-
DER, respondendo a algumas das muitas perguntas que to-
ram encaminhadas ao Orientador, Secretário de Estado da
Indústria, Comércio e Turismo, acrescentou o seguinte

A AÇOMINAS em 1984 será urna usina do porte
(la CSN - II na mesma épOca
A CSN - 1, cm Volta Redonda, só tem condições
de chegar a produzir 4,6 milhões de toneladas anu-
ais, enquanto que a USIMINAS, em Ipatinga, p0-
(lerá atingir um máximo de 6 a 8 milhões de to-
neladas anuais.
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- Os projetos AÇOMINAS e MENDES .JÚNIOR se
compleinentain, não havendo incompatibilidadetibiliciade en-
tre ambos. Atualmente, o Governo Federal está
promovendo estudos para determinar o nível ideal
de coiupicmentaridade, de forma a agilizar a im-
pia n tação destes projetos.

-- O projeto AÇOMINAS, com 1,5 milhão de toada-
(Ias anuais iniciais, e um projeto de grande porte
para as condições brasileiras. O CONSII)ER julga
que um projeto com 1 milhão de toneladas anuais
é de grande porte mira o Brasil.

- A Resolução a.' 31, do CONSI I)ER, quanto ao setor
de bens de capital para a siderurgia, estabelece,
Para os projetos em implantação até 1980, Uni
flO no sentido de Coflu I)atibiiizar a produção nacio-
nal cm a importação de equi pamen los e de assis-
tência O objetivo aí é evitar uni atraso no ISN.
A partir de 1980, procurar-se-á a máxima naciona-
lização possível destes equipamentos, dando enfo-
qu ao desenvolvimento da engenharia nacional.

o projeto AÇOMINAS está em fase final de elabora-
ção, devendo ser apresentado dentro cio prazo que o
CONSIDELI fixou, segundo declaração cio Exmo.
Sr. Secretário de Estado (ia Indústria, Comércio
e Turismo, Deputado Fagundes Nctto.

O Governo Federal já oficializou com o Banco do
Brasil OS entendimentos necessários Ixu'a que a
SIDEIU3IIÁS assuma o controle acionário da
ACESI'I'A.

- O Ministro da Indústria e Comércio desconhece a
existência de um compromisso firmado entre a

MBR e o Governo Federal, no sentido de que aque-
la empresa (leva Ifl plan Lar uni projeto siderúrgico.
Todavia, SI esta obrigação ficar demonstrada, esta-
rá o Governo Federal no dever de exigir o seu cum-
I)1'ifl1elitO
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- Foi instituída urna comissao interministerial para
estudar o problema de aporte de recursos financei-
ros pi'a o PSN, os quais provirão da SIDERBRÁS
e do BNDE. O Governo Federal considera altamen-
te prioritário o pro grania de alocação, de recursos
para a expansão siderúrgica nacional. O descum-
pi'imento das metas siderúrgicas poderá ameaçar
a expansão industrial do Pais, tal é a prioridade
dada ao PSN.

- - Os projetos siderúrgicos situados no litoral do País
são voltados, basicamente para a exportação. Isto
não exclui a hipótese do engajamento das usinas
vOlta(las l)ai'a O mercado interno em compromis-
sos de exportação.

- O CONSII)ER tem plena consciência da vocação si-
derúrgica do Estado de Minas Gerais, não havendo
nenhuma preocupação em marginalizá-lo dentro do
l)'ocCsS0 (te (leSCflVOlViiriCfltO siderúrgico nacional

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ) -
Dando prosseguimento aos trabalhos do SIMPÓSIO SOBRE
O DESENVOLVIMENTO SIl)ERCRGICO NACIONAL a Pre-
sidência Vai conceder a palavra ao ilustre Conferencista (les-
ta reunião.

O Dr. Fernando Atilônio Ro(1uctte Heis tem-se (testara-
do na adminiStraça() l)il)ii( pelos serviços CIUC vem prestan

-do a Minas Gerais. Ex-Secretário de Estado tia Fazenda, ocu-
pa. atualmente, a Presidência da Cia. Vale do Rio Doce, onde
marca sua gestão por essa ação entusiástica dos homens que
acreditam no valor de sua obra e nela i)õeln tudo de seu eu-
tusiasmo.

Assim é que o Dr. Fernando Antônio HO(jIICttC Reis,
com seu espírito renovador, vem imprimindo à Cia. Vale tio
Rio Doce unia nova política administrativa, de cunho dinâ-
mico e realista, fazendo essa grande empresa participai' efe-
tivamente - o que não fazia antes - do 1)I'OCCSSO (te desen-
volvijuento econômico de nosso Estado.
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A adequada aplicação, na própria fonte das riquezas
naturais, dos recursos dela auferidos tem sido uma das notas
predominantes de sua atuação à frente da Cia. Vale do Rio
Doce, atendendo, assim, a justa e antiga reivindicação dos
mineiros.

(oin essa nova filosofia, concentrando cm nosso Estado
os seus recursos, a Cia. Vale (lo fio E)oce vem-se, fortalecendo
em sua origem mesma e se lança no futuro como uma das
eflipresas nas quais todos (lepOSitaiUOs nossas esperanças de
que venham a integrar-se no projeto da AÇOMINAS.

O Dr. Fernando Antônio lioquetie Reis impôs-se pela
lucidez (le sua inteligência e pela solidez dos conhecimentos
em sua área de atuação. Sua palestra, estamos certos, em
muito contribuirá para a elucidação das questões que todos
nus propomos e que visam, em última análise, a grandeza
de Minas Gerais e do Brasil.

'1cm -i 	o De. leImiudo) António Roquette Reis

Minério de Ferro - Novos Processos de Redução Direta -
Implantação de Novas Indústrias Siderúrgicas

O DR. F'ERNANI)O ROQUETTE REIS - Exmo Sr.
Presidente da Assembkia Legislativa de Minas Gerais, 1)e-
l)Iitado João Ferraz: Exmo. Sr. Dr. Luís \'erano, DD. Prefei-
to Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Carlos
Elov, 1)1). Presidente do Diretório Regional (Ia ARENA;
Exnio• Sr. Deputado Jorge Ferraz, 1)1). Presidente do Di-
retório Regional do MDB; Exmos. Si-s. Secretários de Es-
tado da Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda e Plane-
jamento, Dr. Fernando Fagundes Netto e De. João Camilo
Pena; Exino. Sr. De. Paulo Camilo Penna, Exmo. Se. Dr. Ade-
mium e de Cii eva ho Barhosa, representante do Presidente da
USIi\INAS; Exmo. Sr. i)cputado Lúcio de Souza Cruz. 1 .?_Se
cret riu (la Assembléia Lgislativa : Exmo . Si-s. Presidentes
do Banco de 1 )esenvolviniento de Mi iias Gerais, do Banco
do Estudo (le mas Gerais. da CEMI G e da AÇOMINAS
meus colegas (la Conipanliia Vale do Rio Doce, inclusive
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diretores de nossas subsidiárias sediadas em Belo Horizon-
te, quais sejam a Celulose Nipo-Brasileira CENIRRA,
Florestas Rio Doce S.A. e Mineração Vale do Paranaíba -
\'ALEP; Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores.

Cumpre-me inicialmente, agradecer o convite que me
foi formulado pelo dirigente (leste Simpósio Nacional de Si-
rurgia e, particularmente, as palavras de afeto e generosi-
dade do Presidente desta Casa

Coube-me, neste Simpósio, falar sobre o tema que se
concentra em minério de ferro, redução direta e siderurgia.

Para muitos, constitui paradoxo ter o Brasil, e nomea-
damente Minas Gerais, imensas reservas ferríferas e não ser
potência siderúrgica.

Esse raciocínio, que enierge do pussa(lo, formou-se com
• famoso Congresso Geológico de Estocolmo, em 1910, quando
• Mundo tomou conhecimento do Quadrilátero Ferrífero, e
mais se acentuou com a polêmica da Jtahira Iron.

Resistindo aos anos, a aspiração brasileira é atendida,
mas não a mineira, com a instalação de Volta Redonda. Tão
pouco se contenta esta última com a USIMINAS, no final
dos anos 50.

Do ponto de vista político e social, não são apenas
os mineiros a reclamar a siderurgia. Praticamente, não há
Estado, em nossa Federação, cujas lideranças se esqueçam da
rciVifl(licaçãO, atril)llifl(lO-S(, geralinen te, á indústria (lo aço
um papel estratégico que ela efetivamente não tem, confor-
me demonstram, inequivocamente, as histórias econômicas
da velha província fluminense, depois da CSN, e sobretudo
a crônica mineira, depois de Belgo, ACESITA, Mannesmann,
USIMINAS, em processo que já conta 50 anos.

Não é esse o enfoque correto do problema, portanto.
Que não é a existência de minério d ferro condição siru
qua para a produção de aço mostra-nos, mais que ninguém,
o Japão.
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Que não é a produção de aço, mas sim o seu consumo,
a sua transformação em equipamentos, artefatos e constru-
ções, a razão de ser do desenvolvinwnto, mostra-nos, entre
outros, o exemplo de São Paulo.

A decisão de investir em siderurgia, hoje como ontem,
e a viabilidade econômica de fazê-lo dcl)cn(tcm de fatores
vários, destacando-se, entretanto, a capacidade de reunir os
insuinos a custos adequados, a dc captar recursos financeiros
compatíveis, a de ter ã mão tecnologia e recursos humanos,
a de vendê-lo competiti vaimii te ao nicreado

Não se perca de vista que, ao longo do tempo, alte-
rafli-se os dados da equação: ora são supernavios, l)aI'a re-
duzir custos (te tralisl)orte maritimo; ora, novos Processos
tecnológicos, aproveitando minérios J)Uhrc's, através (te Con-
centração, ou resíduos, via sinterização; ora, os progressos Se

fazem na metalurgia mesma, que salta do Bessemer e do Si-
cmens-Mai'tin para o LI), ou do lingoiinento para a fundi-
ção contínua

Nesse complexo quadro da evolução siderúrgica, o fer-
i-o, que é realmente o único insunio insubstituível, ocupa lu-
gar secundário, porque é abundantíssiino e, logo, dc baixo
t)reÇO

De fato se examinamos os 10 ou os 20 países líderes cm
aço, só tini de lato não &úii tu ioiii SOU própria fonte interna
de ferro: o Japão.

Outros, que não têm feri-o suficiente ou (te boa quali-
dade, buscaram assegurar seu suprimento pela presença de
suas empresas ciii minas de outras nações. Antes, faziam-no
ielo regime das "minas cativas", verdadeiros casos de ex-
traterritorialidade Mais icccntemente, pelo caminho do joini
p en! tire.

Seja (01110 foi-, O abastecimento de feri-o não foi, e cer-
taincntc flã() será. cnipccillio ii() (lcscnvolvim(nto siderúrgico,
(111C r pela grandeza das correntes comerciais estabelecidas,
quer pelos preços, reflexos de sua abundância.



49 -

A falta ou o alto custo dos redutores, a escassez de re-
cursos financeiros, elevados custos de distribuição, indisponi-
bilidade de tecnologia, esses, sim, são fatores limitativos.

O minério de ferro, natural ou beneficiado este se ofe-
rece à razão de 400 milhões de toneladLs/ano só no chamado
"mercado transoceânico", em volumes que têm sido sistema-
ticanientc superiores à demanda, daí advindo a caracterís-
tica <tos SCUS preços: poucas oscilações, tendência a estabili-
dade nominal, que passa a mostrar-se decrescente se nos
lembrarmos que, sendo o US a medida, seu poder aquisi-
tivo é hoje menos da metade do que foi há 20 anos.

No que toca aos redatores, muito parecida foi a situa-
ção mundial, até a crise cio Petróleo, cm novembro de 1973.

Tanto o petróleo como o carvão, abundantes, eram
vendidos a preços baixos. Não é o mesmo que o ferro, toda-
via. Se este comparece a unia centena de países, os minerais
combustíveis têm suas fontes pOUCO dispersas.

No caso do Carvão, detêm os ELA cerca de 2/3 das
reservas mundiais, e depois dele vêm URSS, Canadá, Aus-
trália, Polônia e a Região cio Ruhr.

No petróleo, além (10 Oriente Médio, pontificam de
novo EUA e URSS, mas também Venezuela, Trinidad-Tobago,
Líbia, O balanço mundial demonstra que as necessidades
da Europa, da ordem de 13 bilhões de barris/ano, são aten-
didas pela produção do Oriente Médio, de similar magnitu-
de. EUA e URSS, grandes produtores, são igualmente gran-
des consumidores.

Restava a energia hidroelétrica. já que a nuclear ain-
da está em seus primeiros passos. A cictrossiderurgia foi con-
denada pCiOS baixos preços do carvão e do petróleo é agora
é válida onde persistem significativos recursos hidricos ina-
p'oveitados, como é o caso do Brasil, cumprindo não esquecer
que a eletricidade não dispensa de todo um elemento carbo-
nífero,
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Além dos insunios, o fator mais importante cia polí-
tica siderúrgica mundial são OS transportes.

Foi a conjugação de supergraneleiros, reduzindo fretes
marítimos com progressos teenológicos atuando sobre os ren-
(limeUtOS (1lIaflhitatiVOS ou seja, reduzindo a relação física
iflSUn1os/I)rodutoS, que perm ii iu o sensacional salto japonês
no pós-guerra.

No caso brasileiro, anote-se que. a par das deficiências
qualitativas, nosso carvao está longe de nosso minério de fer-
ro. Ã medida que cresceu o consumo brasileiro de aço, con-
centrando-se, como quase tudo o mais, em São Paulo, pas-
sou a ser decisivo o papel da rede viária e (te seus fretes.

As decisões locacionais na indústria siderúrgica nos
últimos 20 anos orientaram-se para o objetivo de minimizar
o custo CII! dos produtos siderúrgicos no mercado, o que não
é original nem específico. mas, no caso, significou aproximar
a siderurgia do seu mercado, tanto quanto o permitisse o sub-
sídio l0S transportadores (te iflflFjOS.

Haveria outra solução racional das empresas, senão
essa?

A resposta, infelizmente, é não. )dantidos os parâmetros
enunciados - subsídio ao transporte de matérias-primas,
COUSUIIIO (te UÇO fortemente concentrado - a solução loca-
cional correta tem sido aproximar a indústria siderúrgica do
Seu mercado. A longo prazo, e a menos que se alterem os
dois referidos parâmetros, a indústria siderúrgica se acerca-
rá cada vez mais de São Paulo, a menos que haja decisões
políticas cm contrário.

Uma das maneiras de superar tais obstáculos é, permi-
tam-me, a ( I UC Se udotou no Governo Rondou Pacheco, cuja
gestão, na espécie, pautou-se por aumentar o consumo esta-
(Iflal (te aço. Alguns entusiastas alegam que a produção de
-iço é siiiôiiinio de desenvolvimento. Ledo engano. O con-
sumo (te aço bruto, a sua transformação cm torres, pontes
rolantes, estruturas, navios ou comportas, carros ou refrige-
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radores, o seu consumo, repito, é indicador de desenvolvi-
mento.

Noventa por cento da produção siderúrgica de Minas
Gerais eram e ainda são vendidos em outros Estados.

Os vagões que levam minério de ferro aos consumi-
dores do litoral, cobrando fretes subvencionados, sobem
vazios, como vazios subiam os da CVRD, até que o carvão
para a USI?s'IINAS OCUJ)OU uma parte deles.

Vazios subirão, portanto, os trens da chamada Fer-
rovia do Aço, que, na sua primeira etapa, só chega a Volta
Redonda, ao passo que a linha centro da RFF, remodelada,
servirá Sepetiba, ou seja, a exportação.

Vale dizer que, enquanto só tinha minério, mas não
tinha carvão nem mercado, Minas Gerais perdia oportunida-
des de produzir aço.

Ainda bem que o surto de desenvolvimento industrial
iniciado no período 1971/1974, aliado ao saneamento finan-
ceiro, permite ao nosso Estado afirmar-se não 1)01' força de
uma (ICCiSão política, mas por decisões empresariais, lógicas,
frias, como São aquelas relacionadas com os projetos Mendes
Júnior, em Juiz de Fora, Korf, em Costa Lacerda, bem como
com a expansão da USIMINAS, ACESITA etc.

Um novo fator se insere agora nesse quadro. Ê a re-
dução direta.

Conhecida de longa data, a RD ressurgiu, recente-
mente, I)Or (biS motivos: a alta cio petróleo, que puxou
os preços do carvão metalúrgico, cuja oferta, já se viu, é
mais concentrada ainda que a cio óleo; - as inúteis perdas
de gás natural pelos produtores de petróleo, e qualquer
perda de combustível ou redutor, em geral.

Poupar energia passou a ser a palavra de ordem.
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No caso do Brasil, onde não estão em exploração, por
ora, as fontes de gás natural	(jile, de resto, situam-se na
costa a RD fez-se processo de alta economicidade, ao con-
ciliar o aproveitamento útil de gases residuais, como os de
coquelra, com a metalização dos iflSUmOS, que reduz o con-
sumo de coquei , por tonelada de gusa

As experiências cm curso (Icinonstram que, ao se in-
troduzirem 20% de pré-reduzidos ou ferro-esponja na carga
mne1,lica do alto-forno, reduz-se em 20% - - vale dizer, de
0,5 para 0,4 - o cokr rale, que é a relação física entre o re-
dutor e o gusa.

A preços de hoje. essa redução flO coke rale significa
uma economia de cerca de Cr$ 80,00 toneladas de gusa, par-
cialmente (liminuída pelo maior preço do pré-reduzido em
relação ao minério natural ou à pelota. Isso quer (liZel' (jIlC
os níveis de preços de I)mé-1'e(ltmzi(los, jwlle.ts e minérios na-
turais devem guardar certa proporcionalidade, fora (Ia qual
a economia de redutor é anulada pelo maior custo da carga
metálica e, portanto, do , usa. Se assim não for, de pouco va-
lerá alimentar de pré-reduzidos, com 92 11'5'C1 de metalização,
a carga dos altos-fornos.

Muitas empresas, instituiços de pesquisa e técnicos
estão presentemente engajados cm estudos de processos de
redução direta Combinam-se fontes várias de energia, como
gases residuais. gaseificação de óleos pesados, gás natural.
Alterna-se a forma mesma do elemento ferrífero a ser meta-
lizado, usando-se o minério iii natura e o peliel óxido.

No atual estágio de conhecimentos, quatro processos
disputam a preferência dos siderurgistas, quais sejam o
Midrez, o) Aiincø, o Hvlsa e o Purofer, para não falar da
experiência pioneira da Aços Finos l'iratini, que usa como
redutor o carvão não coqucificávcl sulino.

Dos quatro processos acima designados, o Brasil já
conta com experiência industrial no caso Ilvisa, de origem
mexicana, a partir de gás natural, adotado pela USIBA, na
Bahia
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O processo Purofer, de origem alemã (Thyssen), será
utilizado na C()SIGUA, ao passo que o Midrex está nas co-
gitações (Ia USIMINAS, em seu acordo tecnológico com o
Grupo Korf, que lhe detém a patente.

Toda a estratégia tecnológica é, ao fim, obter-se um
pré-reduzido de alta mcta1izaço com menor custo, o que
depende dos preços do elemento ferrífero, tio processo Ciii Si
e (lO redutor. O certo é que pré-reduzido de baixo preço di-
minuem o custo de gusa e portanto, o de aço, na medida em
que economizam o insumo mais dispendioso da siderurgia.
(I UC é o carvão metálurgico.

Assim, parece óbvio afirmar que o redutor mais lia-
rato é o gás residual, se sobrante no balanço térmico da usi-
na: seu custo é, nesse caso, nulo.

A evolução siderúrgica brasileira, considerando que o
País ainda não descobriu jazidas de carvão coqueificável
de qualidade compativcis, não pode mais ignorar a redução
de qualidade e quantidade compatíveis, não pode mais ig-
norar a redução direta e não o está fazendo, como provam
as experiências de USIBA, da COSIGUA e da PIIIA1'INI.

Em Minas, entretanto, só a Usina Intendente Câmara
desfechou medidas nesse sentido. Mas é de registrar que a
Mannesmann, por circunstância que lhe são muito pecu-
liares, está trabalhando a fundo em solução que aproveita
gases de baixos-fornos elétricos, nos quais o redutor é car-
vão vegetal. Tais gases, evidentemente residuais, seriam,
após reformados, utilizados em redução direta. Observe-se
a característica "nacional" da energia desse processo: hi-
(lrocictricidadle e carvão vegetal gerando gases que atuam
na RD, sem qualquer gasto em divisas.

Em resumo as radicais mudanças do quadro mundial
despejam implicações sobre o Brasil e sobre a siderúrgio. Ao
contrário do que se pensava há apenas dois ou três anos,
nossa expansão no setor (leve condicionar-se a:
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- pouca viabilidade de usinas voltadas para a
exportação, cm virtude da alta de nossos custos diretos de
Produção;

- abandono da idéia de projetos tipo "mamute",
devido, entre outros fatores, a dificuldade de levantamento
de recursos financeiros;

3. - ênfase da engenharia na redução de custos, quer
mediante rigorosa seleção de processos, quer pela otimização
locacional.

Desdobrando tais conceitos, cumpre deixar aqui con-
signado que de forma alguma a Cia. Vale do Rio Doce objeta
projetos que se armaram sob a tônica da exportaçio, corno é,
entre outros, o caso cia Cia. Siderúrgica de Tubarão. Nesse
enpreen(limento, que conta com a participação simbólica
da CVIII), há dois consumidores estrangeiros, comprome-
tidos a comprar os semiprodutos da usina, a qual, com isso,
adquire viabilidade.

Não se pode perder de vista que a eclosão mundial de
clamores sociais em favor da ecologia faz com que, no longo
prazo, desloque-se para os países em desenvolvimento a pro-
dução de aço bruto, competindo então às economias mais
desenvolvidas as fases "limpas" do processo. Tal desloca-
mento foi afetado, no curto prazo, pela brutal elevação dos
preços dos redutores e por outras conotações, sobretudo na
ordem financeira, dos movimentos (Ia OPEP.

Por outro lado, os projetos de dimensões megatéri-
cas, como se anunciava antes, baseavam-se antes de tudo em
não-conmprovacias economias de escala. Além das variáveis
financeiras, qii iiixlida m soluções desse porte, há que con-
siderar a ênfase que atualmente é dada a aspectos sociais e
urbanísticos da industrialização, desaconselhando, clara-
mente, a construção de ''stlptrusiimas", (IIIC envolvem aluns
milhares de empregados e dependentes e engendram com-
plexos problemas de administração, Ol)fluhilados no passado
recente.
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Finalmente, o terceiro conceito, que nos põe a questão
de reduzir custos, representa alternativa à solução que impe-
rou até recentemente, (lual seja a de buscar reduzi-los via
economias de escala. Era um enfoque excessivamente tec-
nológico que, como se mostrou, descurava a ótica adminis-
trativa e de controle.

lIoj e, a redução de custos há que ser tentada por solu-
ções tecnológicas novas - como a redução direta e o lingo-
tamento continuo, por exemplo - e por definições locacio-
nais tomadas sem emoção nem passionalidade, onde a equa-
ção a ser resolvida é minimizar o somatório do custo de reu-
nir as matérias-primas e do custo de despachar o aço aos
compradores.

Observe-se que um projeto siderúrgico, por maior
que seja, não modifica a geografia do mercado. Repita-se,
correndo o risco da redundância, a lição cia experiência de
Volta Redonda.

Assim, uma boa estratégia de desenvolvimento é es-
timular o consumo de aço, ou seja, a criação de indústrias
de transformação cicie, e abastecer esse parque manufatu-
reiro com o aço produzido a baixos custos.

Tentar o contrário pode ser uma tática politicamente
mais frutífera, dado o appeal (IIIC tem a siderurgia em certas
culturas, como, e especialmente, a mineira. Mas, sem ter
mercado para esse aço, o mais provável é que ele vá abas-
tecer outros parques e, portanto, impulsionar o desenvolvi-
incuto de outras regiões, onde dito aço se transmuda em au-
tomóveis, pontes rolantes, torres, comportas, geladeiras ou
navios.

Na minha posição de analista e observador, e também
de protagonista, entendo que Minas Gerais seguiu o caminho
economicamente mais saudável de formar um parque cnsu-
niidor de aço. para isso comprometendo parcelas vultosas
de seus recursos, e, depois de fazê-lo, pode e deve enveredar
pela produção de aço, que não irá apenas para outros mei'-
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cados e que, em ficando aqui, possibilitará a minirnização
do custo de distribuição do l)1'OdUtO.

Ao finalizar, quero deixar indicado que muitos outros
importantes fatores da problemática siderúrgica deixaram de
ser citados, ou só o foram da passagem.

A questão do SUI)Sí(liØ de fretes a niatérias-primas,
por exemplo, é bastante para todo um simpósio. A compressão
dos preços de venda dos produtos siderúrgicos, encurtando
a rentabilidade das empresas, é outra conferência. O custo
dos empréstimos, sob o regime da correção monetária, me-
rece pelo menos uma reunião especial

Seimi embargo disso, creio ter transmitido a este Ple-
nário os pontos de vista da empresa que tenho a honra de
presidir e que, por ser a maior do Mundo em seu campo de
atividades, está obrigada a acompanhar o dia-a-dia da evolu-
ção siderúrgica.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ) --
A Presidência concede a palavra ao Dr. Manoel Moacélio
Mendes, Presidente da AÇOMINAS e Orientador dos debates
desta Reunião.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACÊLIO
MENDES) Ilustre Conferencista, Dr. Fernando Roquette
Reis, embora como Coordenador, não me contenho cru ex-
pressai' O meu entusiasmo p01' ter ouvido a admirável con-
ferência de V. Exa. Meus parabéns.

Srs. Conferencistas, Srs. Deputados e senhores parti-
cipantes (leste Simpósio, a mim foi dada a tarefa de Orienta-
dor dos debates desta conferência . Cabe-me, portanto, con-
duzir Os debates cm torno do tema exposto pelo Conferencis-
ta, Dr. F'crnuiido Hoquettc Reis, ilustre Presidente da Cia.
Vale do Rio Doce.

O t9fla cai questão, ricamente abordado pelo ilustre
Coni'ercuçista. é uru assunto atual e paipitante, ainda mais
tendo-se a oportunidade de esclarecer muitas de nossas dú-
vidas com o ilustre Presidente da Vale, empresa que hoje é
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responsável por uma ponderável parcela da economia na-
cional, com sua já conhecida agressividade desenvolvirnen-
tista, com a sua atual política de diversificação de atividades
e de enobrecimento dos minérios de ferro. Tudo isso, jun-
tando-se à sua política de integração regional através da
expansão da sua rede ferroviária faz com que desperte um
relevante interesse por parte de todos os participantes des-
te Simpósio.

Debates

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACLIO
MENDES) - Em nossa primeira Reunião deste Simpósio, fi-
caram estabelecidas as seguintes regras relativas aos deba-
tes: as perguntas devem ser encaminhadas por escrito ao
Orientador, através (Ias recepcionistas, e procurar-se-á dar,
pelo menos, uma oportunidade ao maior número de inte-
ressados.

Inicialmente, daremos a palavra ao nobre Deputado
Nilson Gontijo.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO - Sr. Presi-
(lente, Srs. Deputados, demais autoridades, interessados pre-
sentes a este Simpósio, Dr. Fernando Roquette Reis, Con-
ferencista ilustre e Presidente (Ia Cia. Vale do Rio Doce:
a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro incumbiu-
-me de trazer a V. lixa, algumas perguntas, e peço a V.
Exa., como preliminar, que receba como demonstração de
um grande amor a Minas Gerais, no maior interesse (Ia de-
fesa da economia de Minas e para maior esclarecimento do
povo mineiro, as perguntas que vamos formular. V. Exa.,
brilhante em todos os cargos que ocupa, dirige agora a Cia.
Vale do Rio Doce e há de compreender que a nós, mineiros,
brasileiros, cumpre colocar bem alto o interesse da economia
mineira. Éassim que desejamos que V. Exa. compreenda
o sentido de nossas perguntas.



- 58

Encaminharemos á Mesa as seguintes perguntas:

1 - Poderá V Exa dar urna resposta tranqüila sobre
os iiiotivos pelos quais a Cia. Vale do Rio Doce, até a
sente data, não transferi ti sua sede administrativa para o
Estado de Minas Gerais? São razões de ordem política? São
razões de ordem financeira ou econômica V. Exa. apon-
taria outras razões para a não-transferência, razões que
poderiam convencer ou tranqüilizar a quantos reclamam a
medida?

2 - A Cia. Vale do Rio Doce tem cumprido para com
o Estado de Minas Gerais todos os compromissos constantes
do seu estatuto?

3 - Quantas e quais subsidiárias da Cia. 'Vale do Rio
Doce estão instaladas fora das fronteiras do Estado de Mi-
nas Gerais? Quantas e quais subsidiárias da Cia. Vale do
Rio Doce estão instaladas em território mi iteiro?

1 V. Exa., quando Secretário da fazenda de Minas
Gerais, fazia coro entre os mineiros contra a espoliação so-
frida por Minas Gerais quanto ao subsidio usufruído pela CV-
RI), de 1,5% do valor do Imposto Único. Este subsídio subtraí-
do dos cofres do Estado foi justificado em uma época em que
a exportação (te minérios, devido aos custos internos, tornava-
-se gravosa. Hoje, a CVIII) fatura quase 1 bilhões de cruzei-
ros: apresenta um lucro líquido (te 1,25 bilhões de cruzeiros e
continua com o mesmo procedimento com relação ao Estado,
investindo muitas vezes fora de Minas Gerais parte deste lu-
cro, lucro este que contém uma boa parcela (da ordem de 200
milhões (te cruzeiros) que deveria ser cari-cada para os cofres
do Estado como imposto. Perguntamos se V. Exa. continua
com a mesma Opinião, rei via dicaiido para Minas Gerais esSe
imposto que é nosso por direito e por iiecessidade

5 -- Ainda sobre a espoliação SOfFi(1U por Minas no
setor mincro-siderúrgico. lembramos que a COSTPA e a CSN
apresenta lucro líquido da ordem (te 687 milhões de cruzei-
ro, e que cerca de 65"% deste lucro, isto é, da ordem de 100
milhões, é ficticio e representa subsídio ) (ta(lo pelo Governo
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Federal através dos fretes especiais para minérios. Estes
subsídios representam rcinvcrsõcs dessas empresas nos Es-
tados tio Rio e São Paulo.

Por outro lado, a USIMINAS, com um rendimento in-
dustrial bem superior ao da COSIPA e CSN, só apresenta
lucro da ordem de 172 milhões, pois seus produtos acabados,
pelo contrário, cm vez de subsídios, pagam fretes acima do
custo real. A CRVD, através do sistema de transporte, onera,
a USIMINAS, transferindo para si parte cio lucro desta side-
rúrgica mineira, lucro este que seria reinvestido em Minas
pela USIMINAS e está sendo cm parte levado para fora do
Estado pela CVRI). Para justificar esta afirmativa, basta
lembrar que o custo FOB do minério da CVRD vendido à
USIMINAS é muito maior que o custo FOB de qualquer outra
mineradora, incluindo a MBR. Ainda mais, a Estrada de Fer-
ro Vitória - Minas se nega a transportar minérios de outros
fornecedores para USIMINAS, como os da Jangada e Barre-
tinha. São quase 100 mil toneladas por mês que são onera-
(Ias pelo caro transporte rodoviário e ainda paralelamente
à linha cia EFVM. Até quando esses fatos continuarão a
ocorrer?

SR. Presidente, preocupam-nos muito os fatos acima,
pois nossos filhos não nos perdoarão se assistirmos passiva-
mente à espoliação contra Minas, no setor minero-siderúrgico,
que setores cio Governo Federal vêm perpetrando através da
Rede Ferroviária Federal e da própria CVIID. Espoliação
esta mais odiosa que a levada a efeito no passado por Por-
tugal, com o ouro das Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Conferencista, per-
doem-me ser incisivo nas perguntas. Cumpro um dever ao
qual não me posso furtar. Quero, no dia em que terminar o
meu mandato, estar tranquilo com minha consciência.

V. Exa., corno homem público do melhor quilate, com-
preenderá bem o sentido destas perguntas, pois sei que é
um homem que quer servir à sua Pátria e ao seu Estado.
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lares, enghibau(i () projetos de mineração, concentração, be-
neficiamento, transportes, florestas, fosfato e titânio, enfim,
numa série de projetos (IUC são da nossa iniciativa.

Considero mais importantes esses investimentos, que
são mais produtivos do que nossa contribuição aos cofres cio
citrio, que, entretanto, repito, cresceram de março de 71 para
cã em 2ãO por tonelada, portanto, mais do que 250Ç, na
medida cm (11W as nossas quantidades, as nossas tonelagens
silo crescentes.

O SR. ORIENTADOR (I)R. MANOEL MOACÉLIO
MENDES) - Vamos passar  seguinte pergunta, cujo con-
teúdo se assemelha ao da pergunta feita pelos Srs. Deputa-
dos João Beilo e Gerardo Renault : "A presença da Vale do
Rio Doce no esforço (111 Si(leruria mineira é anseio profundo
de nosso Estado, que pelmnhli u à empresa, graças às suas re-
servas minerais, transformar-se num gran (le núcleo da mo-
(lema economia brasileira. Como poderá a Vale participar
objetivamente de programa siderúrgico de Minas Gerais?"

O SR. FERNANDO HOQUETTE HEIS Tenho a
impressão de que. na palestra que acabei de proferir, res-
pondi a esta pergunta, enfatizando o fato de que, sendo a
iiiaioi empresa de um ineração do 1111111(10. estamos obrigados
a acompanhar a evolu	dção a siderurgia cio mundo. Na minha
Palestra estão i ndicados alguns rumos que, na nossa opinião,
se devem seguir, para a evolução siderúrgica mineira.

O SR. ORIENTADOR (I)fl. MANOEL MOACÉLI()
MENDES) A seguir, temos uma pergunta do Sr. Geraldo
Elísio, jornalista do Jornal (l(' Minas. "O senhor eu íatizoii
ti abundância de ferro; mas, durante aula inaugural urna
turma de Entenharia, o Presidente da USIMINAS disse que
teorieamcnte as reServas mundiais 1)odermI-se esgotar Cmii
50 anos. Esta aH rmimação esta piihliead:: ciii um dos últimos
números da revista USIMINAS. Estaria o Presidente da
USIM 1 NAS enganado, ou o senhor muito otimista?"

O SR. FEIINANI)O IIOQUETTE REIS	Acho que
nem uma coisa, nem outra 0 Presidente da USIMINAS, se
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fez essa declaração, é que está pessimista. Sem falar no qua-
drilátero ferrífero, basta dizer que as reservas de minérios
de ferro em Carajás, no Sul do , Pará, são de 17 bilhões de
toneladas e respondem pelo consumo mundial de pelo menos
300 anos.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACÊLI()
MENDES) -- Pergunta do Sr. Emanuel Rabelo Júnior, estu-
dante de Direito do 3•o período do instituto de Ciências Jurí-
dicas da Universidade de Minas Gerais:

"Com o desenvolvimento tecnológico do Brasil e com
a riqueza de nossas reservas ferríferas, acredita V. Exa. que
nosso País possa vir a ser uma grande potência siderúrgica
(lc'ntro (te um futuro hem próximo ?"

O SR. FERNANDO ROQIJETTE REIS Esta é outra
pergunta a que já respondi na I)I !)rhi Palestra, onde pro-
curei mostrar (1 UC o minério de ferro não é condição im-
prescindível para itw um país seja ou não uma potência si-
derúrgica, citando freqüentemente o caso (lo Japão.

Não sei se, por coincidência, os grandes produtores
mundiais de minério de ferro não são grandes potências
siderúrgicas.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACÊLIO
MENDES) - Pergunta do Sr. Bruno I)afile, do Grupo Inter-
nacional de Engenharia e Solos Brasil Lida.

"Ao formular ontem pergunta ao Si'. Ministro Severo
Fagundes Gomes, não houve interpretação, por falha minha,
sobretudo pela maneira conio mc expressei. A pergunta é
a seguinte'. O Brasil produz menos de 8 milhões de tonela-
das de aço. Para atingir a meta programada pelo Governo,
dc 20 milhões de toneladas ou mais, é necessário, especial-
mente para aços especiais, recorrer a tecnologia (Ias mais
avançadas e recursos financeiros que não se encontram fa-
cilmente no Brasil. Poderá o empresário mineiro procurar
esses recursos e essas técnicas no exterior? Em que propor-
ção podem ser admitidos os capitais estrangeiros e suas tec-
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nologias nas empresas brasileiras, tratando-se de partici-
pação, acionária?"

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - Este não é
realmente um campo em que eu possa dizer que CfltCfl(la
alguma coisa. Acho que é uma pergunta extremamente com-
plexa e muito específica, sobretudo porque se refere a aços
especiais, e mal, mal estamos conseguindo dizer alguma coisa
sobre aço comum. O que posso diz( r é que talvez esta
pergunta deva ser feita ao Presidente da ACESITA, que, no
Brasil e no Estado, deve ser dos que mais entendem de aços
especiais. Lamento, mas não POSSO contribuir com nenhu-
ma resposta.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACÊLIO
MENI)ES) - Pergunta do Si'. Deputado Fábio Vasconceilos,
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:

"A participação da C\'II1) no projeto da AÇOMINAS
implicará que esta influa na localização da empresa? Esta
participação estaria condicionada ao fornecimento de mi-
nério (te ferro pela CVIII) à AÇOMINAS?"

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - - Meu caro
Deputado Fábio Vasconceilos, V. Exa. há de convir que uma
empresa que se gaba de ser a maior do mundo no setor, a
maior produtora e exportadora do mundo de minério de
ferro, não pode participar de um projeto siderúrgico e não
vender minério de ferro; seria, no mínimo, um desdouro
para nós. Portanto, queremos vender minério de ferro
para a AÇOMINAS, para a USIMINAS, para a Belgo-Miucira
e para 10(10 O mundo. O nOSSO negóc io é este. Ê ele que nos
tem proporcionado os lucros a (ItIU fazia referência há poucos
minutos o ilustre i)cputado do Ml)B, Sr. Nílson Gontijo

Queremos pari ici pai', e é claro que, na medida em que
(l11('l'elnos ser os fornecedores, isso pode afetar as decisões
para localização dos projetos siderúrgicos. Observa-se, de
uru modo geral, que as usinas sideri'irgicas do Brasil não se
localizam em função cio minério de ferro. Poucas cicias es-
tão sobre as minas; muito I)OUClS realmente, Isso pode ser
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explicado em parte pelos subsídios aos fretes, que levam as
usinas para longe, na medida em que os custos de transpor-
tes do minério de ferro são menos relevantes que os custos
de outros insumos como o carvão, por exemplo, e, sobretudo,
OS de distribuição (los produtos siderúrgicos. Por não se
terem localizado as asmas em função (Ias reservas de mi-
nério de ferro, particularinente as do quadrilátero ferrí-
fero, o mercado interno, infelizmente, é pouco significativo
nas vendas das grandes empresas de mineração brasileiras,
inclusive, portanto, a Vale do Rio Doce.

Mas, se essa política de subsídios aos fretes, que evi-
dentemente não é matéria de minha competência, viesse a
mudar um dia, isso si gnificaria uma rcaproxiinação das
usinas às fontes de abastecimento de minério, sobretudo
porque, devido aos imperativos da natureza, as jazidas de
minério de ferro estão no interior do País, e temos de rece-
ber carvão um l )O UCO do Sul do País e muito de outras re-
giões do exterior.

Na minha palestra, mencionei o fato de que os vagões
das ferrovias de aço vão subir vazios, os da linha centro da
Rede Ferroviária Federal vão subir vazios, e Os flOSSOS só
não sobem totalmente vazios porque temos a USIMINAS
como consumidora de carvão.

Como mineiro, gostaria imensamente que não hou-
vesse subsídios para os transportes de matéria-prima, reco-
nhecendo, entretanto, que esta é uma filosofia universal das
ferrovias. Em todos os países do mundo e mesmo nos países
de regime socialista, adota-se tradicionalniente esta prá-
tica de subvencionar o transporte de matéria-prima, cujo
resultado é o que analisei na palestra e estou reiterando
agora. Portanto, isto leva as usinas para longe do minério
de ferro.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACÉLIO
MENDES) - O Sr. Deputado Fábio Vasconceilos continua,
em sua indagação: "Sabemos da cxistencia de grandes esto-

__

	

	ques de gusa em nosso Estado. Sabemos, também, que, para
se chegar ao gusa. o minério sofre uma transformação razoá-
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\el COm gastos eoiisi(k'á-e!s de coml)ustiveis caros, mão-
-de-obra ('te. Por outro lado, 'a venda (Ii'SSC prO(lUtO é fócil
deduzir um resultado iinancei:o melhor, sem comparação
c(,fll a Siml)1CS venda (10 minério. Pergunto:	- Por que

se promove a exportação (lo gusa cm maior escala?
Este comércio não resultaria cm mais divisas para o Brasil,
sF. t)rctudo se levarmos cm conta sua produção a conse-
qüente incrcnicntaçao ([e iào-de-ol)ra ?"

O SR. FERNANDO R()QUE'Ii'E HEIS A Compa-
nhia Vale do Rio Doce tvin colaborado bastante para a ex-
portação do ferro gusa, solucionando, talvez, um dos proble-
mas que enfren tavatim eS prod o tores. que era exatamente o
problenin de transportes ou da articular	não de traspmtcs ter-
restres e marítimos. Iioj e cmnha rciiiiios com nossos terminais
l)ortIi1riOS quantidade apreciável dc gusa, apesar de as usi-
nas produtoras não estarcio situadas na nossa região de in-
fluência. O problema enVo!Ve uma séric' de outros fatores, ia-
e!Imsivc O (te política governamental cm Minas Gerais, em mua-
Léria de uso de carvão vegetal. Creio ser esse o principal dos
problemas (lo gusa. IR tbviü que gostoiriamnos. conio brasilei-
ros, de que o Brasil exportasse muito mais gusa, e, relativa-
moente, um pouco immt'oos (ii.' lihilhério . No sei ao certo se há
mercado para o gusa, corno existe mercado para o minério.

o SR. ORIENTADOR (I)B. MANOEL MOACËLIO
MENDES) [lã aqui outra pergunta do Deputado Fábio
\asconccllos, que deixarem para o final, dada a exigüidade
de tempo. Passarei a ler o pergunta do Jornalista dc O Glo-
bo. Sr. )[arco,,; Dantas:

0 1 )r. F('I'I1lfl(l() Hoquette Heis poderia fornecer
mim a ure. ota 1 Imesarespeito  do complexo co rho-siderúrgico
(1 0 ( O Cia. Vale do Rio t)oc(' pretende im plantar em Minas?
e) .scalas de proouçuo (roque. I)elOtaS C ferro-esponja); h)
em)reg() (los i4USeS ( lo(alização, vinculação entre esse projeto

o do ;\ÇOMINAS, influência (lesse complexo sobre o rcs-
LaUto' Pal'(I L IC siderúrgico mineiro, investimentos) .
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O DR. FERNANDO U()QUETTE REIS Infelizmente,
não POSSO responder com detalhes, porque se trata de niaté-
ria em estudos muito iniciais. Embora não desminta que
existam esses estudos, creio que não se pode dizer nada de
concreto e palpável a respeito do assunto. É claro que o fa-
lo de estarmos estudando alguns empreendimentos novos
nesse problema significa pelo menos, uma manifestação da
intenção de investir em unidades desse tipo e claramente
indica que isto significa um apoio (urdo e indireto ao pro-
jeto da AÇOMINAS.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEI. MOA(';LIO)
MENDES) O Sr. Deputado Jorge Carone faz a seguinte
pergunta: "Como Presidente da Cia. Vale do Rio Doce,
julga ser viável, agora, a implantação da AÇOMINAS. A
Vale do Rio Doce pretende participar do capital da AÇO-
MINAS?"

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS -- Vou respon-
der de memória o que já está contido em minha palestra, ou
seja. que Minas pode e deve invesli' cm siderurgia, pelas ra-
zões que aduzi na minha exposição.

O SR. DEPUTADO DÁLTON CANABIlAVA - Como
sou médico. e o nosso amigo aqui não é farmacêutico, não
soube ler minhas perguntas. r Cia. Vale do Rio Doce vai
partilhar da formação do capital da AÇOMINAS, que, se-
gundo V. Exa . deixou cnlcll(ler, é urna bomba?

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS-- V. Exa. pode-
ria explicar o que é urna bomba no seu modo de entender.
Conheço duas acepções de bomba vulgares, tirando a clás-
sica o petardo.

O SR. DEPUTADO DALTON (:ANABIIAVA V. Exa.
desestimula a criação de um pólo siderúrgico em Minas,
porque foi esta a orientação do Governo Rondou Pacheco,
naturalmente orientado por V. Exa., no sentido de dar ên-
fase à indústria de transformação, não à de produção de
aço. Eu estou querendo aprender. Entendo que V. Exa.,
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sendo Presidente da Cia. Vale do Rio Doce e sendo Confe-
rencista, tem muito a nos ensinar.

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - - Realmen-
te, estou envergonhado do meu papel de comunicador, que
che-foii a menos de zero. Eu tentei dizer (1UC Minas pode e
(leve investir cru siderur gia. Pensei que a bomba a que V.
Exa. se referiu fosse no bom sentido, tipo lhrahim Sue(].
Estou vendo que tenho de ingressar, rapidamente, numa
faculdade de comunicação, porque cii estou dizendo exa-
tamente o contrário do que desejo.

O SE. DEPUTADO L)ÁLTON CANABRAVA -
Exa talvez tenha insinuado que a capacidade de apreensão
do Deputado não foi suficiente para entender a conferência
de V. Exa . V. Exa . citou a rÇ0MINAS na sua conferência,
num descstímiilo total àqueles que há ãO anos querem que
esse empreendimento se torne realidade, coerente com o seu
procedimento na Secretaria da Fazenda no Governo do Sr.
Rondon Pacheco, cm que negou à AÇOMINAS os subsídios
de que necessitava

O SR. ORIENTADOR (l)R, MANOEL MOACÊLIO
MENDES) - A resposta dada pelo Conferencista parece-me
(fl' satisfaz inteiramente, mas, se V. Exa, quer continuar,
está com ii palavra

O SE. DEPUTADO DALTON CANABRAVA - Quero
satisfazer o meu desejo de aprender com o ilustre Conferen-
cista.

Caiu a Cia, Vale (10 1 Uo Doce se firmou como a maior
empresa do gênero do mundo, se negocia com materiais de
tão pouca significação? V. Exa. reduziu o minério de ferro
a zero. Como a com panhi a conseguiu crescer tanto, venden-
do coisa que não vale nada?

O SE. FERNANDO ROQUETTE REIS O meu po-
der (1C comunicação, repito, está a zero. O minério de ferro
( O único i nsiimo.) insubstituível para produzir aço. O aço é
um produto muito importante. ,Jamais disse que o minério de
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ferro é sem importância, disse que é abundante e, em virtude
disso, tem preços baixos.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA - Per-
guntaria se V. Exa. aconselha ao Governador Aureliano Cha-
ves estudar melhor e modificar seu plano prioritário de fi-
xação, em Minas, de um pólo siderúrgico nacional.

E quero, nesta oportunidade, cumprimentar V. Exa.
pela coragem de suas afirmações. Eu gosto de homens po-
sitivos e corajosos como V. Exa. Contrariou muito as aspira-
ções dos mineiros, mas teve a coragem de fazê-lo. Parabéns
por esta atitude viril.

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS -- Se V. Exa.
me permite, vou reler parte do meu relato, que me parece
não foi ouvido por V. Exa. : "Na minha posição de analista
e de observador e também de protagonista, entendo que
Minas Gerais seguiu o caminho economicamente mais saudá-
vel de formar um parque consumidor de aço, para isto com-
prometendo parcelas vultosas de suas riquezas, e, depois de
fazê-lo, pode e (teve enveredar pela produção de aço."

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACftLIO
MENDES) - Pergunta do Sr. José Jaime Rodrigues Branco,
professor da UFMG: 'A implantação da Ferrovia do Miné-
rio poderá modificar as idéias de localização das usinas
siderúrgicas com o menor custo de transportes de insumos e
produtos acabados, levando a região do chamado Parque de
Itutinga a se transformar num ponto de custo do aço mais
barato do Brasil, tornando esse local um futuro pólo side-
rúrgico brasileiro e não apenas um ponto de interesse de
Minas. O que poderá V. Exa., estudioso do assunto, escla-
recer sobre esse mesmo assunto?

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - A respeito
de Itutinga, como futura ou eventual sede de um pólo side-
rúrgico, tudo o que eu conheço se resume a dois documentos
de alta qualidade técnica, um deles Dr. Eliseu Resende,
nosso conterrâneo e ex-Diretor do DNER, e o segundo do
grupo de trabalho nomeado pelo Governador Aureliano (ha-
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ves, que fez a revisão do 1)rOjCtO da A ÇOMINA S . Não
tenho a menor dúvida em acreditar sobretudo na matemá-
tica cio Dr. Eliseu Resende e estou certo de que, urna vez
concluída a Ferrovia do Aço, que o Sr. José Rodrigues Branco
chama de Ferrovia do Minério, Itutinga pode vir a ser, pela
sua disponibilidade de água e energia e pela sua topografia,
a sede de um importante complexo siderúrgico.

Acredito que a decisão do grupo de trabalho e, conse-
qüentemente, a decisão do Governo do Estado de não se fi-
xar por ora em Itutinga se deva a um problema de cronolo-
gia: a Ferrovia do Aço provavelmente não estará pronta ao
mesmo tempo em que ficaria pronta a usina siderúrgica que
se quer fazer depressa, como precisa o País e o Estado

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACÊLIO
MENDES) - Pergunta de Olegário Amorim Pereira, estu-
dante (10 2. ano de Eletrônica: "Qual (leve ser a política de
localizaçãO das grandes siderúrgicas? Quais os fatores a se-
cem levados em consideração: proximidade dos minérios,
eu dos portos exportadores?"

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - Já mencio-
uci na minha palestra que, se não forem modificados certos
pirinctros que regem hoje esta política, sobretudo a sub-
vcnçio aos fretes de matérias-primas, inclusive minério, é
muito provável mie se siga a tendência até aqui observada de
levar as usinas siderúrgicas para junto dos mercados. Con-
sqüc'ntcmente, no caso brasileiro, levar as usinas siderúr-
gicas para as cercanias do Estado de São Paulo, a menos que
se tenha o mercado regional de aço, o que significa ifl(IUSt1'iaS
rue consumem aço, que transformam aço em outras coisas;
que se tenha esse mercado em Minas Gerais, como se fez no
Governo do ilustre mineiro Rondou Pacheco -- e eu muito
me orgulho em dizer isso, por ter sido seu colaborador.

A mcd i la cm que se forma o mercado rcion aI (k
OÇO, (liminhlin(lo, conseqüentemente, a concen tração geo-
gráfica do consumo do aço no País, hoje concentrada cm
S Paulo, viabilizam-se usinas siderúrgicas junto às minas

e ferro, porquc junto a elas estão, tanibéin, as indústrias



- 71 -

transformadoras do aço. Neste caso, quase se chegou à situa-
ção ideal de se ter uni insurno insubstituível, que é o mi-
nério de ferro, e o mercado que vai comprar esse aço, tor-
nando-se o carvão, consequentemente, o único produto com
necessidade (te transporte a longa (listÇlncia, pois, infeliz-
mente, nein Minas, nem o Brasil o possuem em qualidade
e quantidade compatíveis.

Portanto, o fali) de se ter formado em Minas Gerais
um mercado regional (te aço, P°" se terem instalado aqui
indústrias que usam chapas e perfilados, viabiliza uma in-
(lustria siderúrgica junto às minas (te ferro.

O Sil. ORIENTADOR (1)R. MANOEL MOACiLI()
MENI)ES) - Muito obrigado! Rea)mente, a CX1)OSiÇãO (te V.
Exa. foi uma verdadeira aula. Vamos, agora, à pergunta
do Sr. Deputado Pedro Gustin

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN Gostaria que
V Exa . fizesse referência mais direta à implantação da si-
derurgia em Minas Gerais, pois V. Exa. louvou-se muito mais
no consumo do aço como forma (te desenvolvimento, mas
V. Exa. sabe	como também sahcmu(i.	que o lucro para
e Estado de Minas Gerais, em forma (l( 1CM que a USIMINAS
nos paga, é duas vezes superior ao imposto único sobre o
minério.

Veja V. Exa. que é muito mais plausível para nós
adotarmos outro tipo de filosofia primeiramente a iniplan-
lação de siderurgia, e depois O COflSLItflO.

O SR. FERNANDO R()QUETTE REIS - Quero fazer
uni esclarecimento: o tema de conferência, que me foi pro-
posto l)elQ dirigente, é Minério de Ferro, Redução Direta e
Siderurgia. Sobre a AÇOMINAS, creio que outros possam
falar com muito tunis conhecimento de causa do que eu O
Sr. Governador do Estado falará amanhã; seus Secretários
de Estado, paiticularmnente o de Indústria e Comércio, po-
derão falar sobre esse tema, assim conto o próprio Coorde-
nador do Simpósio.
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O projeto AÇO-MINAS, Pela Resolução ii.° 31, do CON-
SIDER, está avocado à condução técnica da USIMINAS e

condução, em geral, do Estado de Minas. Como Presi-
dente (lii Vale do Rio Doce, uno me rabia fazer referências à
AÇOMINAS, ao projeto da Siderúrgico Mendes Júnior em
Juiz de Fora, à expansão da ACESITA ou da USIMINAS,
COIflO fluo me cabia fazer referência ao projeto Korf em Costa
Lacerda, que está sendo viabilizado em território mineiro
pela Cia. Vale do Rio Doce, porque são ternas que fogem ao
assunto que me coube tratar neste Simpósio.

Minas deve e pode enveredar pela indústria do aço,
agora que formou um nwrcad (-) que viabiliza a instalação
econômica racional de li-sinas si (Icrúreicas junto às minas.

O SR. ORIENTADOR (I)R. MANOEL MOACÉLIO
MENDES) Pergunta do Sr. Marco Antônio Gomes, jor-
nalista: "O investimento de 2 bilhões dc dólares cru outros
setores, não atingindo o projeto siderúrgico, é decorrente das
cláusulas escritas do acordo de Washington? O que impede
o desenvolvimento siderúrgico do Brasil, mencionado pelo
ex-Presidente Artur Berna rtles?"

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - Ignoro o
que seja "acordo de Washington". Se o autor da pergunta
pudesse prestar maiores esclarecimentos.

UM SIMPOSISTA - A pedido do colega jornalista
Marco Antônio Gomes, vou prestar o esclarecimento. Ele
elaborou esta pergunta com base em uma denúncia surgida
durante a CPI 1a MUR, quando o Sr. Osório da Rocha Di-
niz mencionou um acordo surgido com a Segunda Guerra
Mundial, quando da doação da Itabira Iron para o Governo
brasileiro. houve tima cláusula (pui.;, em 1948, menciona-
da pelo ex-Presidente Artur Bernardes, determinando que,
nesse acordo de cavalheiros firmado entre o Itamarati, o go-
verno norte-americano e o governo tia Inglaterra, seria ve-
(lado à Itabira Iron construir siderurgia em Minas Gerais.
O que nieu colega (1UiS Saber si' esse acordo continua a
prevalecer, ou se estaríamos du v idando da palavra do ex-
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-Presidente, já que existem documentos na Associação Co-
mercial de Minas Gerais, inclusive uma carta, que compro-
vam esta afirmativa.

O SR. FERNANDO ROQUEfl'E REIS - Lamento que
se ponha em dúvida a hombridade, o brasileirismo do ex-Pre-
sidente Artur Bernardes; duvido que ele tenha feito referên-
cia a um acordo de Washington. Ele não existe.

UM SIMPOSIS1'A O senhor duvidaria dos trabalhos
(Ia Comissão parlamentar de Inquérito da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais?

O SR. FERNANDO ROQUE'I'TE REIS - Não me con-
sigo fazer entender. Duvido de que o ex-Presidente Artur
Bernardes, volto a repetir, tenha feito referências a um acor-
do que não existe. O ex-Presidente foi um homem que so-
bejarnente demonstrou espírito público, inteligência e inte-
resse Pelas nossas riquezas. Pela inteligência de S. Exa.,
tenho certeza, o ex-Presidente não faria urna leviandade
desta natureza.

UM SIMPOSISTA Se o referido documento fosse
apresentado, o senhor ainda julgaria a afirmação urna le-
viandade?

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL MOACLIO
MENDES) - - O senhor, com licença, se distanciou da tônica
da pergunta.

Pergunta do Sr. Sebastião Mendes Barros: O ilustre
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce apontou a ne-
cessidade de Minas Gerais procurar estruturar maior consu-
mo de aço. Perguntaria a V. Exa. se a Cia. Vale do Rio Doce
fez algum projeto industrial para Minas Gerais e, principal-
mente, para a Vale do Rio Doce".

O SR. FERNANDO ROQUETTE REIS - Vários deles.
Temos um projeto de celulose próximo a Ipatinga; temos
projetos de exploração de nossas jazidas de fosfato de nió-
bio, em Itabira; perto de Araxá, ternos talvez a maior ati-
vidade reflorestadora do Estado, uma das maiores do Brasil;
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temos, eu] ita, uma série de projetos industriais cai Minas
Gerais, que estão contidos num folheto de nossa publicação.
Eu sugeriria ao autor da jergunta que o obtivesse cm nossa
sede, situada no Ed. Dantés, Av. Amazonas, -191, 29 andar,
Belo Horizonte.

O SR. ORIENTADOR (1 )l1. MAN(I)EL i\I( )A( i':LI()
MENDES) Ilustre conferencista, poderíamos cont ia tia r
a tratar de vários temas por muito tempo. Mas, infelizmen-
te, chegamos ao final do horário. e rs ])i_lnlis (lia' icstarnni
serão levadas à Piesidência (lesta Comissão pttit, posterior-
mente, serem resI)on(Iidas.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO ) JOÃo FERIIAZ)
Esta Presidência ccngi:i iu i-s. CUW'J eminente Conferen-

cista pela brilhante eXpOSIÇãO C agradece aos que nos hon-
raram com a sua presença

Encerramento

Está encerrada a Reunião, ficando convocada outra
para as 11 horas de hoje. (piando teremos a cøiifei'êiicia do
Sr. Dirceu de Ara újo Nogueira, Ministro dos Transportes,
que falará sobre o tema: Siderurgia e Transportes.

Levanta-se a Reunião.



3• SESSÃO DO SIMPÓSIO SOBRE O DESENVOL-
VIMENTO SIDERÚRGICO NACIONAL, EM 10

DE SETEMBRO DE 1975

SIDERURGIA E TRANSPORTE

Conferencista: Ministro Dirceu de Araújo Nogueira
Orientador: Dr. Luís Verano

Nomeação de Comissão

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- - A Presidência nomeia os Srs. Deputados Carlos Eloy,
Emílio I-Iaddad, I)ólton Canabrava, Cícero Dumont e Ronal-
do Cancilo para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário S. Exa., o Sr. Dirceu de Araújo Nogueira, e demais
autoridades que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa

A Presidência convida para tomarem assento à Mesa
o Exmo. Sr. General Dirceu de Araújo Nogueira, DD. Mi-
nistro de Estado dos Transportes; o Dr. Luís Verano, DD.
Prefeito Municipal de Belo horizonte; o Sr. Deputado Carlos
Eloy, Dl). Presidente cio Diretório Regional (Ia ARENA; o
Sr. Deputado .Jorge Ferraz, DD. Presidente do Diretório Re-
gional do MDB; o Dr. Fernando Jorge Fagundes Netto, DD.
Secretário (te Estado da indústria, Comércio e Turismo; o
Dr. Ademar de Carvalho Barbosa, representante do Presiden-
te da USIMINAS; o Dr. Harlem Anselmo, DD. Chefe da
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5. Divisão Operacional Centro-()este da Rede Ferroviária
Federal; o Sr. Deputado Lúcio de Souza Cruz, i)D. 1. ,? -Secre-
tário (Ia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Presidência vai conceder a palavra ao Dr. Fernando
Jorge Fagundes Netto, 1)1). Secretário de Estado (Ia Indústria,
Comércio e Turismo, para proceder à leitura <ias conclu-
sões da 2.' Sessão do Simpósio de Desenvolvimento Siderúr-
gico Nacional.

O SR. ORIENTADOR (SECRETÁRIO FAGUNDES
NETFO) -

Conclusões da 2. Sessão

DA CONFERÊNCIA

CONFERENCISTA: Dr. Fernando Antônio Roquette Reis
ORIENTADOR: Dr. Manoel Moacélio Mendes

A existência de minério de ferro não é condição necessá-
ria e suficiente para a produção de aço. A produção de
aço não é sinônimo de desenvolvimento. O importante
é O seu consumo.

- A existência e abastecimento de minério de ferro não é
empecilho ao desenvolvimento siderúrgico, pois o mesmo
é abundante e, conseqüentemente, de baixo preço. Os
fatores limitativos ao desenvolvimento siderúrgico são a
falta ou o alto custo dos redutores, a escassez de recursos
financeiros, elevados custos de distribuição e indispo..
nibilidade de tecnologia.
A carência de carvão e petróleo no Brasil leva à maior
exploração dos recursos hídricos nacionais para o setor
de cletrossiderurgia.

- A redução direta ressurgiu devido à crise mundial do pe-
tróleo e inúteis perdas de gás natural. Poupar energia
passou a ser a palavra de ordem. Muitas empresas, ins-
tituições de pesquisa e técnicos estão, present(•nlentc, enga-
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jados cm estudos de processos de redução direta. Em
Minas Gerais, a USIMINAS e a Mannesmann vêm atuan-
do neste sentido.

- No momento, a expansão no setor siderúrgico deve ser
condicionada à pouca viabilidade de usinas voltadas para
a exportação, abandono da idéia de projetos tipo "mamu-
te" e ênfase na recluçiio de custos.
Mantidos os parâmetros de suhsído aos transportes de
matérias-primas e consumo de aço fortemente concen-
trado, a solução locacional correta tem sido aproximar
a indústria do mercado. l'Iua das maneiras de superar tais
obstáculos é a que se tem em vista nos últimos tempos
em Minas, através do contínuo aumento do consumo
estadual de aço.

- O surto (te desenvolvimento in(lustl ial iniciado no peno-
do 1971/74, aliado ao saneamento financeiro, permite ao
nosso Estado afirmar-se, não por força de uma decisão
política, mas por decisões empresariais relacionadas com
os projetos siderúrgicos.
Minas Gerais seguiu o caminho economicamente mais sau-
dável de torniar Ufli parque consumidor de aço, para
isso comprometendo parcelas vultosas de seus recursos.
Depois de fazê-lo, pode e deve enveredar pela produção
de aço, que não irá, apenas, paia outros mercados, fi-
cando também aqui. Isto possibilitará a nhinimização
do custo de distribuição do l)ro(lu lo

II - DOS DEBATES

No curso dos debates, o Exmo. Sr. Presidente da CVRD,
respondendo a algumas das muitas perguntas que foram en-
caminhadas ao orientador, Presidente da AÇOMINAS, acres-
centou o seguinte:

A CVBD não pretende transferir sua sede para
Minas Gerais, porque esta operação seria onerosa,
inútil e desnecessária, principalmente pelo sacrifí-
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Cio de Cerca de (luas mil famílias de eml)rcga(IOS
estabelecidos no Rio de Janeiro.

- A atual (Iircça() da CVIII) dcVcu a cotação do findú
de melhoramento e desenvolvimento da zona do
Rio Doce para 100 in iliiães dc cruzeiros contra {)
milhões em 71 e 4 milhões em 73. Atualmente,
este fundo C rotativo. Isto significa que os emprés-
tiiuus COIICC(li(IOS em anos anteriores reforçam o
fundo na nie lida CM que Sã) reS4atados J)C1OS mu-
tuários.
O mais importante não é a arreca(lação do Impos-
to único subre Minérios, mas sim os investimentos
da ordem de 2 bilhões de dólares que a CVRD está
fazendo ciii Minas Gerais.
A C\'liI) está ('stll(tand() um complexo siderúrgi-
co para implantar em Minas Gerais. Isto signifi-
ca um apoio direto e indireto ao projeto AÇOMI-
NAS.

- Concluída a Ferrovia do Aço, Itutinga pode vir a
ser, pela sua disponibilidade de água e energia e
pela sua topografia, a sede de um importante pólo
siderúrgico.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .JOÃO FERRAZ)
- - A Presidência vai conceder a palavra ao ilustre Confe-
rencista desta Reunião, S. Exa., o Sr. Miii is! ro dos Transpor-
tes, General Dirceu de Araújo Nogueira, que falará sobre o
tema: Siderurqia e Transporte.

To(IOS nós conlii'ccrnos a atuação marcante e patrióti-
ca do Sr. Ministro Dirceu Araújo u& frente de sua Pasta, ras-
gando estradas pelos rilicões do Brasil, realizando a obra de
integração dc, imenso espaço da Pátria brasileira. O Minis-
tério dos Transportes presta sua colaboração essencial ao
processo (li' descnvolviniento nacional. No setor de siderur-

a atuação desse Ministério tem sido decisiva, com a am-
pliação e a implantação de um sistema viário, que torna pos-
sível uma política siderúrgica mais proveitosa.
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sta & a !'UZdO do eünvite feito S. Exa . , o Si'. Minis-
tro (lOS Transportes, que acedeu cm emprestar o brilho de sua
inteligência e o valor de seus conhecimentos a este Simpó-
sio cujos integrantes muito lucrarão, estamos certos, com
a sua palestra.

Com a palavra o Exmo. Sr. Ministro dos Transpor-
tes, General Dirceu de Araújo Nogueira.

SIDERURGIA E TRANSPORTES

O SR, MINISTRO DIIICEU NOGUEIRA Exmo.
Sr. 1)r. João Ferraz, 1)1). Presidente (Ia Assembléia Legis-
latira d 0 Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Luís Verano,
DD. Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Dr.
Deputado Carlos Eloy, DD. Presidente do Diretório Regio-
nal da ARENA, Exmo. Sr. Deputado Jorge Ferraz, DD. Pre-
sidente (10 Diretório Regional do MDB; Exmo. Sr. Dr. Fer-
na)do Jorge Fagundes Netto, 1)1). Secretário de Estado da
In(le;triu, ( oinércio e Turiilno; Exmo. Sr. I)r. Ademar de
Carvalho Barbosa, representante do Sr. Presidente da USI-
MINAS; Exmo. Sr. Dr. Harlem Anselmo, DI). Chefe da 54

Divis5 Operacional Centro-Oeste da Rede Ferroviária Fe-
deral; Exmo. Sr. Deputado Lúcio de Souza Cruz, DD. 19-

-Secretário da ASseInl)léia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; dnm is ai k'i !ades ; minhas senhoras; meus se-
nhores; Senhores l)cputados

Faremos meia Imen te. algumas considerações de cará-
ter geral.

Julgamos não ser possível focalizar o caso particular
dOS Transportes cm Minas Gerais, para antender ao escoa-
mcflt() (Ia Pr0(ttIÇã0 siderúrgica e à sua expançao, sem an-
tes situarmos o enquadramento do assunto dentro de um
Contexto global. Tal afirmativa mais se invalida se consi-
derarmos que, embora tenhamos apenas 18910 de nossa ex-
tensão geográfica ao sul do paralelo de Governador Vala-
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dares, ternos nessa área 80% de todo o potencial econômi-
co (10 País.

Face ao assunto que nos foi proposto pela Assembléia
Legislativa cio Estado de Minas Gerais, através de seu muito
digno Presidente, Dr. João Ferraz, para abordarmos o pr-
biema de transportes face à siderurgia neste Estado, é lógi-
co que nos fixaremos de modo marcante no transporte típi-
co, para atender à demanda da produção siderúrgica e sua
expansão programada: - O transporte ferroviário.

Retornando àquela afirmativa de que 80% do poten-
cial econômico do Brasil está situado ao sul cio paralelo de
Governador Valadares, somos levados também a afirmar
que nosso Pais está em desenvolvimento ainda mal distribuí-
do e que, se fixarmos nossa atenção na atual malha ferro-
viária abrangida pelas Cidades de São Paulo, Santos, Cam-
pinas, Goifina, Brasília, Montes Claros, Belo Horizonte, Ipa-
tinga, Vitória e Rio (Ir Janeiro, veremos que a mesma respon-
de por 80% do transporte ferroviário Brasileiro e tem uma
extensão de apenas 28% (Ia extensão total cio sistema.

Isto nos leva a afirmar também que, se examinar os
números que traduzem a densidade de tráfego nesta malha
do centro, traduzirão os mesmos sua importância, e ainda,
se conseguirmos urna rede ferroviária ideal nesta malha,
ficaria praticamente solucionada importante fatia dos trans-
portes ferroviários do País.

É, óbvio, por urna série de motivos, que o equaciona-
mento do problema ferroviário deve ser conduzido por par-
tes, levando em conta, além de outros fatores, o tipo do pro-
(luto a ser transportado. Assim sendo, se procurarmos resol-
ver o transporte do minério e dos produtos siderúrgicos, en-
caminharemos a solução do problema do transporte ferro-
viário na malha central.

Do Programa de Desenvolvi niento Ferroviário 75/79,
lançado em 18 de outubro de 1974 pelo Presidente Geisel,
extrairmos: "Este subprograma (atendimento ao plano de
expansão siderúrgico), representa 35,67o do investimento
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total e visa a assegurar um sistema de transporte eficiente
para o plano de expansão siderúrgico, envolvendo o trans-
porte (te minério (IC ferro para exportação e ifl(lúStI'iUS si-
(lerúrgicas, insumos básicos e produtos siderúrgicos, além do
escoamento da produção de mecânica pesada e de equipa-
mentos elétricos. Servirá aos três pólos industriais do País:
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte".

Daquele programa, os ilens principais, para atendi-
inento ao plano de expansão siderúrgico, são

a) Ligação ferroviária Belo Horizonte	São Paulo,
inclusive Itutinga - Volta Redonda (839 km)

Como sabem os senhores, já está em fase de constru -
ção o trecho Belo Horizonte itutinga e Itittinga Volta
Redonda, e, a seguir, logo que tenhamos um I)OUCO de vagar,
para que as firmas de consultoria POSSfl1 trabalhar com efi-
ciência, passaremos a fazer o projeto final de engenharia
de Itutinga para São Paulo.

Ainda neste projeto siderúrgico, temos a ligação Ca-
pitão Martins - Ipatiuga (70 km), com a finalidade de
atender exatamente às necessidades cada vez mais crescen-
tes do desenvolvimento da USIMINAS. E, evidentemente,
daí resultaria a melhoria, vale dizer, o alargamento (te bito-
las no trecho da antiga Estrada (te Ferro Leopoldina, a par-
tir de Capitão Martins até Três Rios.

b) Variante Santo Eduardo - Vitória (193 km)
Consta do Plano esta variante e sabem OS senhores que,

para atingir esta região, transpõe-se hoje uma serra de 500
metros de altura; e já temos um projeto quase completo
sobre esta estrada, que deverá ser iniciada muito em breve,
para então atender o problema do fornecimento cio calcário
para a siderúrgia que será instalada em Vitória.

c) Variantes no trecho Pedra elos Sinos - Barra do
Pirai (30 km), visando à melhoria da linha do centro.

Apesar (te ter sido construída em 1915, dentro da me-
lhor técnica ferroviária da época, é hoje, entretanto. mna
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l)0(!t1C as condições da época não permitiram coisa melhor.

(i) Ramal de Arcos

Ainda no Plano de Desenvolvimento Siderúrgico te-
mos este ramal, para atender às necessidades de transpor-
te de ca icá rio para a siderurgia lulciolIa 1

e) Aquisiç.o de locomotivas e vagões especiais para
ti transporte de produtos siderúrgicos e minérios.

Tudo isto já está em franco andamento. Entretanto,
qualquer problema ferroviário demanda l)ZOS longos.

Estão tO(lOS os itens, anteriormente relacionados, CIO
andamento, como veremos. () q tie tínhamos de adquirir
já o foi feito, em particular locomotivas e vaes, para en-
trega programada

A ferrovia Belo horizonte São Paulo está com seu
primeiro trecho Belo Horizonte - Itutinga e o ramal de
Volta Redonda em obras. As outras obras estão com os pro-
jetos prontos ou com (latas marcadas para a sua entrega.

A eletrificação do trecho Rio - São Paulo deverá ter
seu projeto (1-lidroservice) pronto em 30 de novembro de
1975, bem como o projeto de sinalização. Constroem-se, no
mnoumento, 73 obras de arte, sobre passans (te uivei, naquela
ligação, para que não se tenha a velocidade dos trens pre-
judicadas, como vem ocorrendo. Aí poderemos ter uma li-
gação de Rio para São Paulo cm cerca de cinco ou seis horas,
superando os prazos dos ônibus.

Na linha do centro, Belo Horizonte - Rio, na variante
do trecho Jeccaha - Barra do Piraí, o contrato para o pro-
jeto (te engenharia final já foi assinado em 27 de dezembro
de 1974, com prazo tie entrega em 12 meses. É um investi-
incuto pesado da ordem de -1(() milhões de cruzeiros.

Para a nova estrada Belo Horizonte Itutinga -
Volta Redonda, está cm andamento o operacional de eletri-
liCOÇa(), coiuiunicação e sinalização. O que estamos reali-
zando. agora, é a obra de infra-estrutura.
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O ramal de Arcos já se encontra com o projeto con-
cruído e cm fase de elaboração o edital de licitação para cons-
trução.

Cumpre-nos ressaltar que o previsto no citado progra-
ma está em andamento, com a participação integral da en-
genharia e da indústria nacionais. É verdade que certo
know-how teremos de importar, no que tange à eletrificação
e, sobretudo, à sinalização. A maioria dos trabalhos será
realizada por firmas brasileiras, mas alguns o serão através
de consórcio com firmas estrangeiras, no que se refere, exclu-
sivamente, à parte de sinalização e eletrificação.

No programa para atender à expansão siderúrgica,
a RFFSA. com (lotações próprias e dentro de seu programa
de reforma da via permanent, também executará obras que
beneficiarão o Plano de Expansão Siderúrgico. Podemos ci-
tar, entre outras, a melhoria da via permanente, de Arcos
a Barra Mansa ( .170 km), para permitir o transporte de cal-
cário para a CSN, que, até 1980, deverá atingir 2 milhões de
toneladas.

Vimos assim como está atacado o setor ferroviário
para atender ao transporte de minério e produtos siderúr-
gicos no triângulo Belo Horizonte - Rio	São Paulo.

Como dissemos interiormente, o equacionamento do
problema ferroviário deve ser conduzido por partes, levando
cm conta o tipo do produto a transportar.

Julgo interessante, aproveitando a ocasião, com um au-
ditório de tão alta qualidade, interesse e responsabilidade,
tecer alguns comentários a mais, relativos aos transportes,
para em seguida retomarmos ao assunto que nos foi soli-
citado abordar.

Seguindo o mesmo raciocínio adotado para a malha
do centro se abordarmos o problema de transporte do trigo
e da soja no Rio Grande do Sul, encaminharemos a solução
do transporte para o corredor de exportação do Rio Grande.
Naquele Estado SUiflO, visando ao escoamento da safra de
soja, da ordem de 1,8 milhões de toneladas. 1,7 milhões de



81

toneladas de farelo e torta e 0,9 milhões de toneladas de
trigo, num total de 1,1 milhões de toneladas, está o Governo
construindo 1.080 km de rodovias. Sabemos que aquele Es-
tado, apesar das facilidades toi)oqrúficaS, era até bem pou-
co tempo mal servido de rodovias (o que, aliás, é o oposto
de Minas Gerais, que apesar (lii sua topografia acidentada,
e o Estado mais bem servido de rO(loviflS federais pavimen-
tadas) Naquele Estado, está ainda o Governo constrindo ou
melhorando 913 kin de ferrovias, com diversas variantes,
substituição de trilhos, obras de arte, além de grandes me-
lhorias no grande porto do fio Grande e na navegação dos
Rios Jacuí e Taquari. visando a melhor integração do trans-
porte rodo-hidro-ferroviário naquele Estado, o (lhe, aliás,
já vem Conseguindo obter.

A influência na economia do País, em se exportando
em milhão de toneladas de soja, é marcante. Aos preços
de julho, US. 230,00 a tonelada, obteríamos 23() milhões de
dólares, o ( I UC equivale à necessidade de exportarmos 18,6
milhões de toneladas de minério de ferro ao preço médio do
primeiro SeflleStl'e de 75, de US$ 12,3() a tonelada, para oh-
termos as mesmas divisas, o que justifica o esforço do Gover-
no naquela área sulina, de exportação de granéis.

O terceiro problema importante no setor seria o do
corredor (lo Porto de Paranaguá, para atender particular-
mente ao escoamento do milho, soja, farelo e outros produtos
agrícolas.

A rede ferroviária do Estado do Paraná conta, no
momento, com 3.015 km de ferrovias em tráfego, a maioria
das quais de antiga construção, e será aumentada, quando
(Ia conclusão dos projetos hoje em andamento. com 1.029 km
de linhas novas e variantes, além da completa remodelação
dos atuais trechos de tráfego mais intenso.

A malha rodoviária do Paraná, atualmente com 2.100
kmn P vi meu ta(los, será acrescida de 630 kmn de estradas pa-
vimuentadas até 1977.
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O Porto de Paranaguá permitirá, até o final de 1975,
o acesso de navios de até 45.000 TBP, ao invés das 20.000
TBP do momento, e sua capacidade de armazenamento pas-
sará, em 1977, de 500 mil toneladas para um total de 613 mil.

A principal obra ferroviária em andamento será a
ligação Paranaguá -- Curitiba Guarapuava Cascavel
- Foz do Iguaçu, na qual alguns trechos são de linhas novas
e outras de variantes, visando atender à construção de Itaipu
e ligar-se, no futuro, ao sistema paraguaio, atendendo ainda
ao escoamento da produção do Sul de Mato Grosso, Sudoes-
te e Oeste Paranaense, tendo em vista que o desenvolvimento
(ia produção de granéis naquela área é cada vez mais cres-
cente. A estrada não se justificaria tão-somente para a con-
trução da Usina de Itaipu para a qual ela é necessária. Mas,
já nesta época, a produção será tão grande, que é indispen-
sável a permanência da ferrovia. Por isso há necessidade
da sua construção global.

O quarto problema importante na área que podemos
dimir de "desenvolvida" do País, ou seja, aquela ao sul do
paralelo dc Governador Valadares, seria o corredor de Santos,

(L IIC por sinal serve à região em que mais se manifesta o nos-
so desenvolvimento, onde OS problemas se apresentam em
progressão geométricas, e as soluções, quando possível, em
progressão aritmética. Ali executa o Governo obras diver-
sas na ampliação do Porto de Santos, em particular, à mar-
gem esquerda da baía, e diversas obras ferroviárias são feitas
em concordância com a FEPASA, particularmente na Baixa-
1a Santista e na Grande São Paulo, visando a melhorar o
acesso àquele porto, cm beneficio da sua produtividade.

Finalmente, nesta noticia rápida sobre o que fez no
setor de transportes na região ao sul cio paralelo de Gover-
nador Valadares, que procuramos transnii ti r a este auditó-
rio antes de continuarmos o assunto principal, vamos tecer
algumas considerações sobre o corredor Minas - Espírito
Santo.
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Embora seja um corredor sui-generis e ter no "modo"
ferroviário a Estrada de Ferro Vitória - Minas, trecho mar-
cante cujo principal objetivo é o transporte de minério para
exportação (pois as outras cargas representam apenas 5%
do total), através de um terminal marítimo 1)rópl'i() (o Porto
de Tuharto), o corredor está com obras em andamento e
outras em estudo para que venha a constituir-se de fato,
num corredor de transporte e exportação, desempenhando
um papel preponderante na circulação de riquezas da área
Sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Alto tio Paianaíba, Região
iletalúrgica e Vitória. Embora não seja de facíl solução, es-
tamos revendo e atualizando os estudos existentes sobre a na-
vegação do Rio Doce,

O Porto de Vitória, com as obras que estão sendo rea-
lizadas em Capuaba, dará ao corredor um terminal iiiarítiino
de boas condições. Ali, amplia-se o cais, aumentando o canal
de navegação, construindo-se silos para armazenagem de
grãos, armazéns frigoríficos e diversas obras coniplemen-
tares.

A Estrada de Ferro Vitória - Minas, (ia Cia. Vale tio
Rio Doce, preparando-se para transportar mais de 120 mi-
lhões de toneladas de minério por ano, com linha dupla, con-
trole automático de trens e com seu projeto de eletrificação
já em andamento, será a melhor estrada de ferro de bitola
métrica do inundo. Estuda-se também para essa ferrovia o
problema de bitola, tendo cm vista passar para 1,60 m, den-
tro do piano de unificação de bitolas do Governo.

Nos trechos da Rede Ferroviária Federal, que com-
põem o corredor, embora conservando o traçado em planta
e perfil, estamos realizando serviços de remodelação cm toda
sua extensão e, já no pI'xin10 ano, teremos toda plataforma
inelhorida, lastro levantado e grande parte tios trilhos su-
bstituídos.

I)c Costa Lacerda a Belo llorizoiite, um trecho de tra-
ÇR(lO pesaflo, estamos substituindo os trilhos existentes por
trilhos mais pesados, de 57 kg/m. No trecho de Belo Flori-
.onte a Goiandii'a, numa distância de 821 kin, e no ramal
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de Ibiá a Uberaba, com 260 km, está a RFFSA. Terminando
o lastramento, obras de proteção de linha, melhorando o
sistema de comunicação, ampliando 11 pátios, e deverá ini-
ciar, ainda este ano, a substituição total dos trilhos por ma-
terial mais pesado, de 45 kg/m. Por outro lado, (levo voltar
atrás e dizer que neste trecho, de Costa Lacerda a Belo Ho-
rizonte, já temos estudos para urna nova variante. Lá ternos
rampas excessivas de até 4% e raios de curva até 1(0 metros,
o que não se justifica atualmente.

Assini, procuramos dar aos senhores urna notícia ligei-
ra sobre o que está o Governo fazendo nos setores ferroviá-
rio, rodoviário, portuário e hidroviário, para atender a
região sul do paralelo de Governador Valadares. Afirma-
mos, a certa altura desta exposição, que o problema ferro-
viário dever-se-ia conduzir por partes, levando em conta o
tipo de produto a ser transportado. Com tudo o que disse-
mos, sem nos alongarmos em detalhes, podemos notar que
o Governo, l)1'oCtlt'a11(1() recuperar o tempo perdido, está rea-
lizando, em toda a área citada, obras de vulto no sistema de
transporte.

Passemos, agora, especificamente à siderurgia em
Minas Gerais e ao transporte para escoamento da produção
c abastecimento (Ias usinas.

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS

Não podemos deixar de dizer que o esforço dos gover-
HOS revolucionários no setor ferroviário tem sido grande,
embora Sol) uma ótica diferente daquela que agora somos
obrigados e podemos adotar. É do conhecimento geral que
em 1963, quando a crise ferroviária mais se agravou, acentu-
ada pela precariedade da conservação da via permanente,
descuidada manutenção do material rodante e de tração,
com greves sucessivas, o coeficiente despesa/receita alcançou
o índice de 3,43, isto é, para cada cruzeiro arrecadado, des-
pendiam-se Cr$ 3,45. Com este legado e a dura tarefa de
dcsacclerar o processo inflacionário brasileiro, que exi-

r
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gia contcuçil() de despesas, coube aos primeiros governos da
Revolução. cru particular aos dois primeiros, a árdua tarefa
de equacionar o grave problema ferroviário. Alguma coi-
sa foi fita, principalmente no aspecto financeiro, o que é de-
monstrado veio coeficiente de exploração industrial, que em
1971.  fui (te 1,60.

Contudo, é nosso entender que, se naquele período
medida um tanto drásticas foram tomadas (diminuição do
efetivo, Suspensão (Te tráfego em delerniinados ramais au-
tieconôiuicos, política (te salários, limitação de investimentos
(te capital), temos hoje, face à evolução dos acontecimentos
e para atender a marcha do desenvolvimento do Pais, con-
(liÇSo de corrigir algumas itiedidas e fazer invest ituentos ma-
ciços no setor, para que os transportes não constituam fator
de esti'angulaiiiento do progresso (lesta Nação. E nisto te-
fios tido e teremos o máximo apoio do Presidente Geisel.

Não podemos ignorar que o futuro do Brasil em ter-
mos de siderurgia t indiscutível; P0(l111OS tifirimia r q', 1)01'
volta de 1980, deveremos estar situados entre o 59 e o 8Q lu-
gar den tre OS países 1)i'OdUtOres de flÇO (10 inundo.

O Plano Nacional de Desenvolvimento prevê uma
grande siderurgia na Ponta do Tubarão (Espírito Santo), e
ainda cm Minas Gerais existe a programação para a Usina
Mendes Júnior, em J niz (te Fora, e também 1)ai'a a
AÇOMINAS, em local a ser escolhido, além da ampliação
das usinas existentes.

A USIMINAS deverá expandir-se para 5,7 milhões de
toneladas/ano até 1980, e as demais, na ordem de um milhão
de toneladas/ano cada unia. Sentimos, assim, que Minas
Gerais não faltará i sua VOCaÇãO siderúrgica, U1111)liafl(lO
suas usi nas e localiza o d raciona Iiiieii te aquelas a serem
implantadas.

Para atender aos planos de expansão e à instalação
(lC fl0VIS siderúrgicas, (laudo-nos con(IiçõeS de atingir em
1980 a 1)roc1uçto de mais de 30 milhões de toneladas/ano de
aço, me [a um tanto a rroj ada, temos que preparar nossa es-
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trutura viária, particularmente ferrovias, não apenas para O
transporte do produto acabado, mas tanibém Para os insu-
mos que correspondem a cerca de trC vezes a Iünelaíem
do produto siderúrgico.

Atualmente, a siderurgia nacional consome mais de
VS milhões (Ic toneladas de minério. Dentro das projeções,
estaremos consumindo 108 milhões de toneladas, no já re-
lativamente próximo ano 2000.

Ao transporte do minério para o consumo interno e
do produto acabado, temos que acrescentar a necessidade
do transporte de minério Iara a exportação, uma vez que já
nos encontramos entre os cinco maic'res exportadores do
mundo (Suécia, URSS, Canadá e Austrália)

A produção nacional prevista de minérios e produtos
acabados de siderurgia e seus insumos, é mostrada no
quadro seguinte:

(Em milhões de toneladas)

Discriminação

Minério (Exportação) ........
Minério (Consumo Interno) ......
Produtos Acabados ..........
Outros Insumos para a Siderurgia
(Carvão Mineral, Vegetal, Manganês
e Calcário)	..............

TOTAL .................

1975	1980	2000

65	100
	

200
15	48
	

175
8	32
	

120

10	28
	

160

98	208
	

655

Em 1980, a carga transportada pelas ferrovias poderá
alcançar quatro vezes mais que a transportada Cfl) 1973 e,
no ano 2000, talvez oito vezes mais. Esses números são lan-
çados para que se possa entender a razão (Ia necessidade ur-
gente, e um tanto tardia de melhoramentos substanciais nas
ferrovias, em particular na malha do centro, para que se
possa atender à demanda futura em melhores condições.
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Nio devemos esquecer que, embora analisando o pro-
blema de transporte de produtos siderúrgicos e seus insu-
ifiOS, existem outros produtos cujo transporte é de vocação
nitidamente ferroviária, tais como cimento e derivados de
petróleo, e que, dos 1 .1 principais produtos transportados
pela Rede Ferroviária Federal S.A., i\l ;is Gera is entra no
rol cønio l) I' i flCil)al l)I'O(ltltOra (lC Cinco (minério de ferro,
cimento, ferro e aço, calcário, fcri'o-gusa (1, no futuro
próximo, rochas fosfáticas)

O quadro seguinte nos d a P rodução de aço por Es-
tado, no Brasil:

Ano 1974
 

Em 1.000 Toneladas
Estado	 Produção	Percentagem

Minas Gerais ................
São Paulo ..................
Bio de Janeiro ..............
Rio Grande do Sul ..........
Pernambuco ................
Espírito Santo ..............
Bahia ....................
Paraná ..................
Alagoas	................

TOTAL ..................

Julgamos que, para estudo do problema de transpor-
te (la produção siderúrgica de Minas Gerais, podemos situar
cm três os pólos de produção. O primeiro pólo, representado
pelas usinas do Vale do Rio Doce, tendo a USIMINAS como
maior produtora, a Belga-Mineira (Monlevade), a A CESITA
(Timóteo), a Cia. Siderúrgica lume (Barão de Cocais) e a
Ferro Brasileiro (Caeté)

O maior consumidor dos produtos siderúrgicos (laque-
ie pólo é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e Minas Ge-
mis, e o transporte utilizado para abastecer aqueles mercados
foi mais de 505'0 rodoviário. Talvez seja até de 60, e é um

	

2.957
 

39,4

	

2.005
 

26,8

	

1.870
 

25,0

	

283
 

3,8

	

140
 

1,9

	

96
 

1,2

	

91
 

1,1

	

45
 

0,6

	

12
 

0,2

	

7.502
 

100,0
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prolleiiia muito sério, porque o transporte rodoviário en-
carece demasiadamente o produto.

Não somos contra o transporte rodoviário, pois, pelo
contrário, é um transporte muito bem executado, um siste-
ma muito eficiente Entretanto, é o mais caro no mundo
inteiro, e nós devemos procurar puxar este transporte dos
produtos acabados para a ferrovia, não iiitina tendência sis-
temática, intransigente, mas sim no sentido de economizar
combustível e fazer com que o produto acabado chegue à
ZOfla de consumo com )ICÇOS mais Condizentes.

O segundo pólo, o da Grande Belo Horizonte, tem as
usinas da Cia. Belgo-Mineira de Sabará e da Cidade Indus-
trial de Contagem (Trefilaria), a Cia. Siderúrgica Mannes-
niann, a Laminação de Ferro (te S.A.  (LAF'ERSA) e aquelas
usinas em implantação ou em fase de projeto, tais como,
entre outras, a FMB S.A. - Produtos Metalúrgico e Forjas
Acesita.

O terceiro pólo, (te menor importância, tem ciii Divi-
nópolis, onde está situada a Siderúrgica Pains, e em Itaúna,
a Siderúrgica Itaunense, as usinas de nmwr porte, além (te
grande número de fornos de gusa, funcionando este pólo
como um apoio aos outros dois.

Voltemos ao primeiro pólo, e vamos examinar o pro-
blema (te transporte da USIMINAS e as Soluções Cm anda-
mento: julgamos que, se atendermos ao escoamento dos pro-
dutos daquela usina e ao seu abastecimento, estaremos resol-
vendo o problema das demais usinas do Vale do Aço.

Preliminarmente, ressaltamos que, ao assumirmos a
Pasta dos Transportes, enfrentava a USIMINAS problemas
sérios de transporte de seus produtos, problemas que che-
gavam a ameaçar seu l)luIo de expansão. Tivemos que dai
soluçôc imediatas, enquanto deterniii'á vai tios O CSIII(lO de
outras soluções que deveriam ser tomadas a médio e a
longo prazo.

No momento, a USIMINAS se serve de três vias con-
tinuas para escoar seus produtos, utilizando ferrovia: via
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rodoviária, até Caratiru.a, Onde é feita a baldeação para a
7.' Divisão Operacional -- Leopoldina (pouco rendimento)
via bitola de melro, utilizando a EFVM e 1 1.' Divisão da
RFFSA até Capitão Eduardo, onde é feito o transbordo para
a bitola de 1,60 in; via Cruzeiro, na linha Rio - São Paulo,
alcançando aquela localidade pela EFVM, 14.' 1 )ivisiio C5a Divisão, oII(le é feito o baldeio seja para caminhão, seja
para a bitola de 160 m da 6.' Divisão Operacional Central.
Todos os P10(tUtOs (leste pólo têm urna baldeação que enca-
rece O produto

As alternativas acima descrita, além de todas as des-
vantagens inerentes ao baldeio, apresentavam outros prohle-
IllflS, (los quais o principal era o da falta de sincronia entre
vagões da bitola estreita e da larga. Tomou, então, a HF'FSA
diversas providências no que diz respeito à falta de vagões,
em particular e à melhoria (lo pátio Oe Cruzeiro. Hoje, ao
que salwnios, só em Capitão Eduardo, no primeiro semestre
deste ano, a USIMINAS tem carregado 40.800 toneladas/mês,
e, apesar de estar crescendo sua produção, não tem, no mo-
mento, reclamações a fazer.

Contudo, não há duvidas, outras dificuldades persis-
tirão. Até termos a solução definitiva, o que se pode fazei'
até lá é aliviar ou procurar diminuir as servidões. Para a
limitada tração no trecho da 11.' l)ivisão da RFFSA entre
Belo Horizonte e Santa Bábara, também utilizado no senti-
do de importação, para abastecimento de calcário à USI-
MINAS (que vem de Matozinhos), está a RFFSA, como já
dissemos, trocando os trilhos por mais pesados (57 kg/ m),
e recebeu a 14.' Divisão 12 locomotivas G-12 novas, ameri-
canas, e 21 GE da in(lútria nacional, o que é urna grande
melhoria. Não esqueçamos de que, neste trecho, pretende a
t'SIMINAS, SÓ (te calcário, transportar 10,6 milhões de tone-
ladas, para atender ao seu planoplano de cSpaflsíio

Outro pI'ol)l(ma comum é falta de uniformidade nas
características tecu icas dos vagues, IiI)litan(lr) o tráfego mó-
tin) entre a EFVM e a BFFSA . Esta dificuldade ainda persis-
te, pois é mais uma ([eficiência de manutenção (frisos de
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rodas, folga nos engates, estradas frágeis), fias deverá de-
saparecer l)VCVCUWII t(. com a melhori l (lii Fruia e adequada
conserva.

Antes de abordarmos as soluções a médio e a longo
l) 1 ZO que l)10CLL1 iremos (lar para o escoamento dos produtos
da USIMINAS e das demais usinas do Vale do Rio Doce, permi-
tam-nos, senhores, considerar outro assunto, qual seja o dos
fretes ferroviários. Sabemos que, no momento, a relação
entre as tarifas do produto acabado e o minério, para uma
distância de 80() km, é de, 2,79. Estamos estudando um mo-
do de diminuir aquele diferencial.

Uma (Ias idéias, por exemplo, seria considerar-se que
se gasta aproxiniadaiiientc 1,8 t de minério de ferro para
I)rocluzir uma tonelada de produto acabado. Assim, a so-
Itição seria baixar a relação para 1,8, no máximo 2, que, não
há dúvida, além de outras conseqüências, influenciaria tam-
bém na locahzaçao (1e novas siderúrgicas, ou mesmo na
amj)IiaÇãO das existentes, bem Cofio na desconcetração das
inosmas. Devemos lembrar que, para a prOpria RFFSA,
será muito mais interessante transportar o produto mais
nobre, isto é, o produto acabado.

Sobre o assunto "(rifas", podemo-nos ainda alongar,
para tecer mais alguns comentários. Um dos componentes
ponderáveis no cálculo de tarifas é a distância. É nosso pen-
samento que, até melhorarmos os traçados das linhas ou fa-
zerinos novas, teremos que estudar uni modo de ai ustameu-
tu, dando ênfase aos benefícios indiretos, pois, com as atu-
ais distâncias ferroviárias e outros problemas como falta de
terminais dinâmicos, se não for adotado um processo de
acomodação, teremos, cada vez mais, o transporte rodoviário
suportando o escoamento de cargas típicas de ferrovias, com
pesados prejuízos para o País. A tarifa (leve, pelo H1CflOS,

cobrir OS custos (tem que ser maior do que os custos), mas
deve ser menor que os benefícios. Temos três escalas: be-
nefícios, superando os custos e a tarifa no meio; a tarifa é
maior do (jUC O custo e menor (lo que o benefício.
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É fácil compreender isso, porque, se a tarifa fosse
maior que o benefício, não haveria l)eflCficiO. Por outro la-
do, se a tarifa for menor d.i que (: , í rerar; daquela
Política de que o Usuário (leve pagar pelos serviços que lhe
são prestados. Devemos, ainda, considerar, e com certa ên-
fase, os benefícios indiretos, pois eles representam para a
economia do País muito mais do que os benefícios diretos.
Sob este aspecto, podemos citar, entre outros, o benefício
indireto que a RFFSA propicia ao País, aliás, com sacri-
fício, quando faz transporte de minério para a Companhia
Siderúrgica Nacional e COSIPA, bem como O minério desti-
nado à exportação. nccessãri ) à geração de divisas.

Assim, até que se melhorem os traçados, diminuam-se
os custos com a melhoria da produção e da produtividade,
enfim, até que se atuaIi o ssteina ferroviário, julgamos
válida a idéia de se criar um processo de ajustamento no
cálculo tarifário, dando-se especial ênfase aos benefícios
diretos e indiretos. Se pudéssemos seguir as regras do jogo
tarifário ao pé da letra, cm condições de cobrar o custo real
e a margem de 1 ucro, já esta ria na hora de a iniciativa priva-
da se interessar por operar e mau ter o sistema, o que não
acontece.

Vejamos agora as SOILLÇÕCS cm andamento para me-
lhorar as condições de (aconi]i(n lo, jar Ferrovia, (lOS J)ro(iutos
siderúrgicos e, em conseqüência, melhorar também as con-
dições de abastecimento das usinas do Vale do Aço.

Após acurados estudos, chegou-se à conclusão de que
a solução mais imediata e de ini'liiência mais benéfica não
só para o Vale do Rio Doce, mas também para a Zona da
Mata de Minas Gerais e Estado cio Rio de Janeiro é a constru-
ção de tinia linha de Ipa ti nga a Capitão Martins, na 7. Divi-
são (ex-Leopoldina) . Daí, com a construção de variantes e
remodelacão total, seguir-se-á por Ponte Nova, Visconde do
Rio Branco Recreio e Três Rios, de onde as cargas seguirão
para o Rio de Janiir() OU São Paulo, sendo toda a linha em
bitola de 1,60 tu.
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Vejamos qual é o estágio em que se encontra o proble-
ma: o projeto final de engenharia do trecho Ipatinga - Ca-
pilãa Martins (linha nova) e da variante Capitão Martins
- - Ponte Nova terá sua edição preliminar concluída em fe-
vereiro de 1976. O projeto final de engenharia da variante
Ponte Nova-Visconde do Rio Branco terá sua edição preli-
minar concluída também em fevereiro de 1976. Não pode-
mos fazer nada sem termos os projetos. Estamos com a
maioria (Ias consultorias brasileiras debruçada sobre este
l)1ol)lema

Os melhoramentos do traçado e alargamento de bitola
do trecho Visconde do Rio Branco, ligação Recreio - Três
Rios, cujo projeto final de engenharia se encontra em
CeSSO (te licitação e cujas propostas foram recebidas pela
RFFSA em 2/9/75, terão a edição preliminar concluída no
último trimestre de 1976. Assim, pelas (latas de apronta-
mento dos projetos, terá a RFFSA condições de iniciar no
lÓximo ano as obras de construção da nova linha.

Para atender à exportação, não há dificuldades, pois
OS pl'O(lUtOrCs atingem o porto de Vitória através da EFVM.

Restará um problema a resolver, o que talvez não se
dê a curto prazo, por envolver uma série de outros proble-
mas. Trata-se da articulação (Ias linhas da EF'V?sl e/ou 14.
Divisão com a Ferrovia Belo Horizonte --- São Paulo. Sa-
bemos que no II Plano Nacional de Desenvolvimento cons-
tam recursos para a implantação de uma bitola mista no ra-
mal de fábrica (Ia EFVM. Esta solução entrou em compas-
so de espera, por envolver urna série de problemas técnicos
e econômicos. Ternos antes que resolver a construção do
Anel Ferroviário de Belo Horizonte, em fase de projeto de
engenharia. Neste ínterim, temos que ir estudando qual a
solução em linhas de características novas, que do Vale do
Rio Doce se inscreverão no Anel, em bitola de 160 m, e to-
marão a direção do Rio d7 Janeiro ou São Paulo. E haja
recursos!

Para o acesso a Belo Horizonte, poderemos também
ccnstruir variantes no antigo ramal (te Santa Bárbara, hoje
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1l. Divisão, em bitola mista. Assim, vemos várias soluções,
que demandarão tempo e recursos. Não devemos esquecer
dc que já é tempo de pensar na linha Belo Horizonte -
Brasília, para atender, em melhores condições, a ligação do
centro político dO País com Rio, Belo Horizonte, e também
a produção industrial e agropecuária de Minas e Goiás, aos
fertilizantes e 0(1111)05 que darão a este Estado condições de
abastecer o Brasil e de exportar

Vimos, assim, que a solução para o escoamento (te pro-
dutos siderúrgicos (lo Vale (lo Aço, (1 11C cliairiamos de pri-
meiro pólo, inclusive para atender ao plano dc expansão (Ias
usinas, está em andamento a médio prazo (com previsão
para aprontamento dentro dos prazos (los planos de expan-
são) e a longo prazo dentro da nova malha ferroviária (le
Minas Gerais.

Dissemos (JUC OS outros dois pólos siderúrgicos de Mi-
nas são a Grande Belo horizonte e a região do Oeste de Mi-
nas (l)ivinópolis e Itaúiia) , esta última funcionando mais
como apoio às demais (gusa) Para estes dois pólos, cujos
maiores consumidores são e continuarão a ser São Paulo e
Rio, a Ferrovia do Aço e a linha do centro, que, como vimos,
será com pIe tamen te remodelada, darão o escoamento neces-
sá ri o.

Lógico que, ('Iii Se tratando (lC transporte de produtos
siderúrgicos, abordamos exclusivamente o transporte ferro-
viário.

Pretendemos aqui inscri r uma notícia sobre. rodo-
vias, em particular as que interessam ao Vale do Rio Doce.

A BR-262, a rodovia do paralelo 20, está com o tre-
diu Rio Casca - Mojilevade praticamente pronto e, termi-
nado o contorno de Monlcvade, será entregue definitivamente
ao tráfego, O (pie Se deverá (lar 110 máximo ate (leZelfl])1'O
do corrente ano.

O trecho da 381 - 262 - Belo Horizonte	Monleva-
(lC	Ipatinga, ciii substituição ao atual, dc traçado antie.-
c'oiiôinico, alta densidade de tráfego (em 108 km, de Belo
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Horizonte a João Monlevade, a densidade de tráfego em 1974
foi de 4.356 veículos, apresentando um índice de acidentes
superior ao da Belo Horizonte-São Paulo e ao da Belo Hori-
zonte-Rio), tem o seu projeto l)1o1it0. Está o DNER provi-
denciando, junto a agências financeiras, recursos para per-
mitir que iniciemos a ra(loviãria cm 1976.

Meus senhores: julgamos ter transmitido a este audi-
tório e, cm particular, aos Srs. Deputados e aos empresários
presentes o que se fez, o que se está fazendo e o que se pre-
tende fazer, para que os transportes não se constituam um
estrangulamento (Ia produção siderúrgica de Minas Gerais,
e para que este Estado continue mantendo a sua hegemo-
nia no setor.

Aproveitando a oportunidade, parece-nos interessante
prestar mais algumas informações do que estamos, fazendo,
particularmente 1)0 setor ferroviário, de que não só Minas,
mas todo o Brasil tanto se ressente, e que, se medidas herói-
cas e urgentes não forem tomadas, poderá causar a desa-
celeração de nossa marcha em direção a uma posição mar-
cante entre as nações.

Assim, vejamos rapidamente outras medidas em an-
damento, visando beneficiar a malha existente e mesmo dar
unia nova malha ferroviária a Minas Gerais, Estado medi-
terrâneo, região de transição entre os dois "brasis": o do
Norte/Nordeste e o do Sul, que, embora fonte de produtos
primários, parte para a industrialização, mantendo-se como
exportador de produtos agropecuários.

Remodelação, com troca de trilhos em todo o trecho,
de Belo Horizonte a Goiandira, com 821 km; do ramal Ibiá
- - Uberaba, com 262 km; bem como a ampliação de 1)ãtiOS
e a melhoria no sistema de comunicação naquelas linhas, o
qUe, embora conservando o traçado em planta e perfil, já
ultrapassado, permitirá uma circulação de até 10 milhões
de toneladas.

Se considerarmos que, no momento, pouco mais de
2 milhões dc toneladas eirculani 1)0k' aquelas linhas, desde
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já teremos melhores condições de atendimento no que diz
respeito à via permanente, ficando a solução futura com a
construção de novas linhas.

\Tjfl10 também que estamos trocando os trilhos no
trecho Belo Horizonte - Costa Lacerda, numa extensão de
113 km.

A construção, em andamento acelerado, da variante
Pires do Rio - Araguari, pelo 2.9 Batalhão Ferroviário, com
características técnicas atualizadas, numa extensão de 167
km, dará melhores condições à ligação Brasília - Triângulo
Mineiro - Sul do País.

Estamos executando a remodelação no trecho laçu
(Bahia) a Montes Claros, numa extensão de 814 km, que,
com a construção (Ia variante laçu - Mapele, próximo a
Salvador, numa extensão de 270 km, melhorará substancial-
mente a ligação ferroviária da Capital da Bahia a Belo Ho-
rizonte.

Para atender ao transporte de fosfato e às indústrias de
fertilizantes que surgirão na área, lançou o GEIPOT -
empresa brasileira de planejamento de transportes vincula-
da ao Ministério o edital n.° 10, em 29-8-75, de licitação
para a seleção de firmas de consultoria para elaboração do
estudo de alternativas de transportes de rocha fosfática do
Vale do Paranaíba.

Finalmente, como já dissemos da última vez que es-
tivemos em Belo Horizonte, determinamos estudo visando
à descentralização administrativa, à melhor localização do
poder de decisão junto aos usuários e considerando o im-
portante nó ferroviário que constitui Belo Horizonte, bem
como o acelerado desenvolvimento porque passa Minas Ge-
rais. Estuda-se, disse, a implantação de um comando re-
gional (Ia RFFSA na Capital mineira.
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CONCLUSÕES

1 - Vimos que 70% do transporte utilizado no escoa-
mento da produção siderúrgica para São Paulo é feito por
rodovia. Ê inegável que o setor rodoviário possibilitou o
crescimento da economia brasileira.

Sem a sua participação, este crescimento teria sido
comprometido. Contudo, temos que ajustar o "modo" de
transporte à carga. A característica marcante do quadro do
transporte ferroviário no Brasil é sem dúvida, a sua baixa
utilização. Este quadro caracteriza urna grande anomalia e
parece muito mais grave quando se consideram as condições
do País - dimensões continentais, economia em crescimento
-. condições estas que exigiriam unia adequada utilização

do transporte ferroviário.

O baixo nível percentual em que se encontra a parti-
cipação ferroviária no Brasil exigiria uma inversão da ten-
dência. O atual Governo esforça-se por fazê-la iniciando
o processo, e que outros continuem, para ajustarmos as coi-
sas no lugar devido, isto é, cada órgão modal, dentro do pos-
sível, transportando sua carga peculiar.

2 - Devido à demanda crescente, o transporte ferro-
viário tem dificuldades em atender aos usuários. As razões
((UC nos parecem mais importantes são:

a) baixa rotatividade dos vagões;
b) falta de integração intermodal;
e) falta de desvio nas grandes empresas.
A baixa rotatividade é causada pelas condições pre-

cárias da via permanente, falta de terminais adequado ou
mal operados, diferenças de bitola e também demora do
próprio usuário cm liberar os vagões.

Quero, ainda, esclarecer que, no concernente a ma-
terial rodante, vagões e locomotivas, fez a RFFSA encomen-
da de 20 mil vagões e 300 locomotivas, para atender cm par-
ticular à indústria siderúrgic:t, transporte de minério e carga
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geral. A par disto, corno vimos, estamos concentrando os
esforços na via permanente, nas linhas de mais alta densida-
de de tráfego, tendo cm vista não só a segurança, mas bus-
cando acelerar a rotatividade dos vagões. Sabem os senhores
qual a velocidade média, cm km/hora, de. vagões carre-
gados na RFFSA. Foi, no ano de 1971, de 6,3 km/hora.
Assim, vemos pie, se não melhorarmos a via permanente,
OS terminais e a ())(i'ÇaO como um todo, 110 haverá l)lehbO

uso do material novo, que só irá sobrecarregar as velhas
linhas, danificando-as e elevando o custo operacional.

Se analisarmos ainda a rotação dos vagões em 1974,
na RFFSA, veremos que

- 16,70% da frota estava em movimento;

- 25,60% da frota estava parada em pátios inter-
mediários

- - 57,70% da frota estava parada em terminais.
Todos estes dados não nos aterrorizam; pelo contrário,

dão-nos incentivo para o trabalho de recuperação do sistema,
o que exige, antes de tudo, melhores vias permanentes.

A falta de integração intermodal é outro fator que
traz dificuldades ao usuário. A integração resolveria os
problemas de transporte porta a porta a custo menores, pela
utilização da ferrovia na parte principal do transporte, fi-
cando o rodoviário para as pontas.

Os maiores usuários deveriam ter condições de rece-
ber os vagões em seus pátios. O custo do transporte ferro-
viário (Id' produtos acabados é também unia dificuldade atual
para influenciar os usuários na sua utilização. Por isto,
(111a1(lo falamos cm tarifas, referiino-nos à necessidade de
um ajustamento, para que, até que se tenham melhores
condições, pa rtieularine,nte (te via permanente, entrem tam-
bém como coml)oncntes os benefícios diretos e indiretos,
proporcionados pelo transporte ferroviário.

Atualmente, o transporte rodoviário, devido às condi-
ções peculiares, concorre com vantagem em parte com o
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transporte ferroviário. Enfim, o aspecto da vantagem do
transporte rodoviário é que a conserva (Ia rodovia é feita
pelo Governo Federal, O caminhoneiro, seja a grande em-
presa ou autônomo, não participa, portanto, da conservação
da rodovia, o que não onera o seu custo de transporte. Por
outro lado, no caso da ferrovia, ela tem (1UC fazer também
a sua conservação; além dos próprios veículos, isto é, do
material de tração e rodante, vale dizer, do caminhão, a
ferrovia é obrigada também a manter a sua via permanente
em ótimas condições.

Enfim, é do conhecimento geral que as ferrovias
brasileiras, para beni desempenhar o seu papel, deverão
atingir padrões de alta eficiência no que concerne à side-
rurgia. Além da aquisição de vagões apropriados ao trans-
porte seguro e econômico de produtos, deveria ser implan-
tado o sistema de trem unitário, de rápida descarga e retor-
no, permitindo aumento da utilização de vagões. Quanto
às usinas, no sentido de melhorar o tempo de carga, dimi-
nuindo a imobilização de \r C jCUlOS, será necessária a im-
plantação de pátios apropriados para triagem, pesagem e
despacho.

Meus senhores, ilustres Deputados, senhores das clas-
ses empresariais, Sr. Presidente (lesta Casa: não preciso
dizer do que foi o prazer e a honra de lhes falar sobre al-
guns problemas inerentes ã pasta dos Transportes, em es-
pecial aqueles (IUC dizem respeito a Minas Gerais e ao
transporte de produtos siderúrgicos. Quero terminar,
repetindo o que disse o Exmno. Sr. Presidente Ernesto Geisel,
no lançamento cio Programa de Desenvolvimento Ferro-
viário 1975/1979:

"O Brasil é a terra dos grandes e estimulantes desa-
fios e, dentre os maiores e de mais relevantes conseqüências,
estará, sem dúvida, este que nos propõe, agora, a reconhe-
cida precariedade de nosso sistema ferreviário, especialmente
nas regiões mais dinâmicas tio País e nos centros urbanos
de maior densidade populacional.
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O Governo da República espera, confiantemente, su-
perar tal desafio em tempo hábil, com tenacidade e esforço
perseverante, certo de (jUC não lhe faltarão o entu-
siasmo, a compreenssão e o QSI)lrito cooperativo que em-
preendimento de tal maga itude está a exigir de todos - exe-
cutivos, trabalhadores e usuários - para que, no mais curto
prazo, possa ele madurar sem tropeços, deixando, afinal, de
constituir o grave ponto de estrangulamento que hoje ainda
representa para o desenvolvimento e progresso ininterrup-
tos do País e o maior bem-estar desta população, que bem
merece e por ele, com justo direito, de há muito reclama."

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- Com a palavra o Dr. Luís Verano, DD. Prefeito de Belo
Horizonte e Orientador dos debates desta Reunião.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
- Sr. Deputado .João Araújo Ferraz, Presidente desta Casa;
Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Dirceu Nogueira; senhores
componentes da Mesa; Srs. Deputados; meus senhores, mi-
nhas senhoras. Em primeiro lugar, desejo congratular-me
com esta Casa, na pessoa de seu Presidente, pela oportuni-
dade e pelos resultados já visíveis (leste Simpósio. Desse
entrelaçamento imaginado e posto em prática por esta Casa,
do Legislativo com o Executivo e a participação das classes
produtoras, hão de surgir medidas, iniciativas e providências
de real proveito para o País.

Desejo, Sr. Ministro, congratular-me com V. Exa. Ra-
ramente se ouve urna conferência tão objetiva, tão repleta
de dados, tão pragmática corno aquela que V. Exa. aCal)OU de
nos oferecer.

Tive oportunidade de dizer a V. Exa. há algumas se-
manas atrás e vou repetir aqui para que fique registrado,
porque o que disse há dias não ficou registrado, mas a re-
petição, hoje, o será: V. Exa. é o ministro que, após 25 de-
pressões de várias classes empresariais e de reclamos da po-
pulação, responde a um pedido de providência. V. Exa. já
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deu demonstração de que vai resolver os problemas, e eu
particularmente lhe peço desculpas pela casuística. Lutei
12 anos para obter para a USIMINAS o que V. Exa. exaus-
tivamente disse aqui. Ficamos profundamente agradecidos,
nós mineiros, ao ouvir as palavras de V. Exa. Estou certo
de que V. Exa. dará continuidade aos trabalhos. V. Exa.
abordou aqui um ponto que tem sido um tabu e que é a rela-
ção justa e adequada dos fretes. Levantou V. Exa. em pri-
meiro lugar, em todos os debates que já escutei sobre trans-
porte ferroviário, a justeza cia relação custo e benefício, e
foi muito além: falou, implicitamente, (Ia relação custo-bene-
fício, e foi muito além: falou, implicitamente, da relação
custo-benefício social.

Congratulo-me com V. Exa., mas me congratulo mui-
to mais com o País.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUÍS VERANO)

Debates

Vamos orientar os debates. Confesso que me sinto
um pouco perplexo, porque não sei até que ponto nesta
Casa vai a autoridade do Orientador dos debates. Entre-
tanto, tenho um regulamento em mãos e vou tentar seguir
este regulamento, que diz, cm seu artigo 13: "Cada apar-
teador tem direito a 5 minutos." Vou controlar o tempo, com
Li permissão do Sr. Presidente, e, se for necessário, esse tem-
po poderá ser prorrogado com a autorização do Presidente
cia Casa. Além disso, darei uma certa precedência: estamos
na Assembléia Legislativa, e os Srs. Deputados terão a pre-
ferência. Para cada dois Deputados, teremos um Debatedor
não-Deputado. É o que me parece justo.

Recebi um roteiro, e no item 1 fala-se em fazer uma
análise crítica da conferência. Acho que esta conferência
não precisa de análise crítica, porque foi perfeita, clara e
cartesiana. Já informei sobre o tempo e quero dizer que os
Srs. Deputados poderão usar o microfone. Se necessário for,
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estenderemos este direito aos nio-deputados, com autori-
zação da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
A Presidência informa ao Sr. Orientador, ao inteligente

Prefeito de Belo horizonte, que S. Exa. tem toda liberdade
de adotar as normas titie julgar melhor para a condução dos
nossos trabalhos.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS \'ERANO)
- Antes de passarmos às perguntas, atendendo a uma so-
licitação especial, no curto espaço de tempo dc 15 segundos
pedido pelo Sr. Deputado .Jorge Orlando Carone, concede-
mos a palavra a S. Exa . , para que possa fazei' a entrega, ao
Sr. Conferencista, de urna documentação.

O SR. l)EPtYI'AIX) JORGE ORLANDO CARONE -
Si'. Ministro, na última vez que V. Exa. esteve em Belo Ho-
rizonte, tivemos a oportunidade de ouvir uma palestra de
V. Exa. na Rede Ferroviária, se não me engano. Durante
aquela palestra, V. Exa. enfatizou (IIIC nenhum proprietá-
rio de terreno compreendido no trecho da Ferrovia cio Aço
seria lesado. Aquilo nos trouxe, na oportunidade, uma gran-
de tranqüilidade, pois tratava-se de uma declaração parti-
da (te pessoa e de órgão sérios, como são V. Exa. e o seu
Ministério. Mas, Sr. Ministro, de acordo com as reportagens
dos jornais dc circulação (statILtal, da maior fidelidade pos-
sível, e de fotos tiradas inclusive por advogados constituídos
pelas famílias na presença de V. Exa. nesta Casa, passo às
mãos (le V. Exa. fatos que j)icFiro não discutir, mas que estão
contidos na íntegra nessas notícias, para conhecimento de
V . Exa . e para que, imbuido dos melhores princípios demo-
cráticos e de justiça, V. Exa. possa tomar as providências
cabíveis e necessárias ao caso, 110 sentido dc que não seja
dilapidado o (li reito humano dos proprietários daquela re-
gi ,,-Io. Se necessário foi', entrarei cm c nte(lilncnto com V.
Exa. através (los advogados constituídos por aquelas famí-
lias. Tenho certeza (te que, após tomar conhecimento cio
pi'ohlema através das reportagens, V. Exa. irá tomar as pro-
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vidências necessárias, coibindo um abuso que está sendo
feito, lesando o direito adquirido daqueles proprietários.
Muito obrigado! (O Sr. Deputado Jorge Orlando Carone
passa a documentação às mãos do Sr. Ministro Dirceu No-
gueira).

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
- Pergunta do Sr. Deputado José Santana:

"Ê conhecido o fato de que o transporte ferroviário
para produtos acabados, a exemplo (lo que ocorre hoje com o
aço produzido em I)atingL, é mais caro cio que o rodoviário.
Não acha V. Exa. que se torna urgente unia revisão na políti-
ca de fretes ferroviários, diminuindo a relação entre o custo
aumentando a eficiência do transporte?"

Sr. Conferencista, usando da minha condição de O-
rientador e dos seus direitos, lembraria que V. Exa. já res-
pondeu à pergunta no bojo da sua conferência, quando men-
cionou que está procurando um meio de encontrar aquela
relação. V. Exa chegou a dizer que o ideal seria a relação
de 1 para 1,8%. Acho que já está respondida a pergunta,
mas V. Exa. poderá dar maiores esclarecimentos.

O SR. MINISTRO I)IRCEU NOGUEIRA -- Realmen-
te, está respondida.

O SR. ORIENTADOR ( PREFEITO LUIS VERANO)
- A segunda pergunta seria: "Poderia V. Exa. expor com
mais detalhes o projeto da Ferrovia do Aço no tocante a sua
implantação? O prazo de mil (lias já citado por V. Exa. será
suficiente, apesar das inúmeras obras de arte necessárias
entre os 96 km de túneis a serem construídos."

O 5H. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Este as-
pecto não foi abordado cm detalhes. Há urna previsão para
terminar esta ferrovia em começo de 1978 e envidaremos
todos os esforços para isso. Trata-se de uma obra urgente e
difícil, mas temos a massa cia engenharia brasileira, não Só
de consultoria, mas, sobretudo, de construção, trabalhando
nesta ferrovia. Já estão a pleno vapor, quase tectos eles. É exe-
qüível. Não temos ainda o projeto terminado, como frisei,
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com relação à parte de eletrificação e sinalização. Estamos
procurando referências para fazer uma concorrência inter-
nacional a respeito do problema, (I UC é delicado, porque
não temos conhecimentos muito avançados neste setor, aqui
no Brasil, nem muita capacidade executiva. Entretanto,
nesta parte, desejamos engajar consórcios, brasileiros com
estrangeiros, estrangeiros com brasileiros, no sentido de que
grande parte do material a ser empregado seja também
construído aqui no Brasil. Este prazo é um prazo de cons-
trução que considero ideal. Se não alcançarmos este prazo,
faremos no prazo mais curto que nos for possível, enfren-
tando problemas, e o mais sério talvez seja o dos túneis. En-
tretanto, quanto ao material, na Serra da Mantiqueira, é mais
consistente. Na região perto de Belo Horizonte encontramos
certas dificuldades com a pirita. Preocupa-nos menos um
túnel na Serra da Mantiqueira, com 8,5 km de extensão, por
ser de granito, (10 que um de 3 km, mas de pinta. E este é tina
problema muito mais delicado. Talvez seja um estrangu-
lamento do conjunto.

Quanto às teri'aplenagens não temos problemas; o
mesmo se dá com as obras de arte, e, embora tenhamos pon-
tes de 100 tu de altura para serem construídas, sabemos que
a nossa engenharia está altamente habilitada para isso.
Tenho consciência de que conseguiremos fazer em curto
prazo essas obras planejadas. Entretanto, isso é aleatório,
porque estamos sujeitos a variáveis em todos os sentidos.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUÍS VERANO)
- Pergunta do Deputado Federal Jorge Ferraz, Presidente
do Diretório do MDB em Minas Gerais: "O Governo já se
preocupou com a unificação de bitolas das diversas estra-
das existentes? Ê possível, em termos econômicos?"

Abusando mais uma vez do direito de Orientador cio
debate, informaria ao Deputado Jorge Ferraz que já existe
um trabalho e uma recomendação do Governo Federal a res-
peito. No momento, nenhuma plataforma se faz que não per-
mita - ainda que seja para unia estrada de bitola média
- no futuro, a instalação de uma bitola de 1, 60 m. Em que
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pese esse tipo de bitola, correspondendo a 107o cia rede na-
cional, tecnicamente, entretanto, é mais aconselhável, por-
que a tendência é para trens mais pesados, com maior ca-
pacidade de cargas. A decisão existe. A implantação é de-
morada, porém é possível.

Há, aqui, uma série de perguntas do Deputado Rai-
mundo Albergaria, que condensadas levariam à navegação
do Rio Doce. Evidentemente, todos nós sabemos que o trans-
porte fluvial é de muito encanto, é realmente um transporte
barato. O do Rio Doce já foi estudado várias vezes, e, como
disse o Ministro na sua conferência, está sendo estudado
no momento. É um transporte difícil, porque o Rio Doce
tem o problema grave (te derrocagem excessivamente cara.
Em todo caso, parece-me interessante.

Eu inc aventurei a andar um pouco mais, porque
gostaria (te fazer um registro de natureza histórica. O ve-
lho Percival Faikon disse-me pessoalmente, em 1949, que
desejava construir urna usina siderúrgica cm Aimorés, usan-
do o Rio Doce como fonte de navegação até aquele ponto.
Mas a resposta do Sr. Ministro talvez seja mais completa.
Ele apenas mencionou que estão sendo elaborados estudos
para a navegação cio Rio Doce.

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - O proble-
ma, como disse o Dr. Luís Verano, é complexo, mas não está
fora de cogitação. Procura-se construir barragens sucessi-
vas até alcançar cotas mais elevadas. O problema da derro-
cagem, o da limpeza da barra são construções caras e teriam
que ser feitas. Entretanto, a nossa navegação no interior é
precária. A única que está produzindo em termos econômi-
cos é no Rio Grande do Sul, na Bacia do Japi Tuquari -
Lagoa dos Patos. Estamos também tentando melhorar no
caso cio Tietê. No Tietê, construíram-se as barragens em
sentido inverso, do montante para jusante. Restam ainda
(luas barragens a serem feitas, para que o Rio Tietê seja todo
navegável.
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Estamos incrementando a navegação cio interior, e o
Vale cio Rio Dote também está sendo cstuda(Io. É com sa-
tisfação que informo aos senhores que participei de uma
reunião em que se assinava entre o Departamento de Por-
tos e Vias Navegáveis e a ELETRONOR'I'E um convênio
para construir uma barragem no Rio Tocantins, na Corre-
deira de Itaboca, entre Marabá Tucuruí, uma barragem
com 78 rn de altura, onde serão empregados recursos da or-
(lei)' de 40() milhões de cruzeiros, para a construção da eclusa
necessária à navegação. Essa obra irá permitir a navega-
ção no Rio Tocantins até Porto Nacional, l)ossivelflR'nte

Outro rio cogitado é o Rio Grande, onde foram cons-
truídas as barragens mas não as eclusas. Entre São Paulo
e Minas Gerais, todas as barragens deviam ter eclusas, mas
elas foram feitas com vistas ao aproveitamento hidroelé-
trico, e, sendo eclusas um pouco mais caras, não foram cons-
truídas. Cogita-se de estudo, ainda muito incipiente, para
que se possa aproveitar a navegação. Estamos fazendo der-
rocagem e dragagem 110 Rio Paraguai, para que se leve a na-
vegação até Cascas e Cuiabá, navegação que já foi feita com
mais intensidade em tempo anterior. A Cia. de Navegação do
Paraná, (IUC é subsidiária (Ia SUNAMAM, através do DNPVN,
está hoje fazendo a mel liori a (testa navegação.

Falando cm navegação no interior, (levemos voltar
ao Rio Doce. Se naquela época, como disse o Prefeito, os
meios eram diferentes; hoje são melhores; a derrocagem é
cara, mas é viável.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTI.JO - Sr. Presi-
(tente e Sr. Ministro, com a permissão de V. Exas., o nobre
Deputado Raimnimiido Albergaria se encontra inteiramente
afônico. Era desejo de S. Exa . formular perguntas para
conhecimento (lo inteiroro teor das mesmas pelo Si'. Minis-
tro e demais presentes nesta (asa. Insiste o nobre Deputado
Raimundo Albergaria cm que o Si'. Ministro tome conhe-
cimento (10 inteiro teor das perguntas, através do Si'. Coor-
denador.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
Por norma adotada, o Orientador responderá a urna per-

gunta de cada participante, para, que todos tenham a opor-
tunidade de ter as suas perguntas respondidas. E o Orien-
tador, tendo tempo, voltará às perguntas do nobre Deputa-
do Raimundo Albergaria.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTLJO - Nem a Casa
nem V. Exa. tomaram conheciniento (Ia pergunta feita pelo

Sr. Deputado Raimundo Albergaria. Insisto que sua per-
gunta seja (10 conhecimento geral

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .IOÃO FERRAZ)
Informamos que, sobre a navegação (ki Rio Doce, o Sr.

Ministro já respondeu.
O SR. l)EPITTAI)() NILSON GON'J'IJO Sr. Presi-

dente, parece que V. Exa. não deseja que a Casa torne conhe-
cimento da )erguida do Sr. Deputado Raimundo Albergaria.
É direito do Sr. Deputado dar conlwcimento à Casa da sua
pergunta pois trata-se (le prerrogativa regimental.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- - A Presidência mantém sua decisão. Em outra oportunida-
de, o conferencista voltará a responder à pergunta cio Sr.
Deputado Raimundo Albergaria.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO - Retiro-me
do Plenário em sinal de protesto, Sr. Presidente; não posso
admitir o cerceamento da liberdade de quem quer que seja
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- A Presidência mantém sua decisão e dá a palavra ao
Orador, pois não há questão de ordem a resolver.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
Perguntas cio Sr. Deputado Jorge Orlando Carone

- A tarifa cobrada pela Rede Ferroviária à MBR,
para o transporte de minério extraído por esta empresa,
cobre o custo operacional gasto neste transporte?
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2. - Quando da assinatura do contrato entre a Rede
e a MBR, para transporte de minério, a Rede tinha conhe-
cimento do prejuízo que teria?

3. Por que motivo o transporte (10 minério feito
para a MBR dá prejuízo à Rede, e isto, até hoje, ainda não
foi corrigido T'

Antes de pedir a S. Exa., o Sr. Ministro dos Transpor-
tes, que responda à pergunta formulada pelo Sr. Deputado
Jorge Carone, eu desejava ler, aqui, um dado tirado do li-
vro Econornjc Sofi Trai?s porlation, que é a bíblia cio trans-
porte. Há urna tabela dos fretes e valores relativos nos Es-
tados Unidos, país cio liberalismo, onde as estradas não são
cio poder público e, sim, de propriedade privada. Aqui, ele
diz: comparação de cargas de frete por carga de vagão, car-
ga total em relação ao custo operacional. Dá vários produtos
e, aqui, o minério de ferro figura com frete cobrado Pela Es-
trada de Ferro Americana de apenas 63% de custo operacio-
nal. Esta e urna técnica usada no mundo inteiro, por todas
as ferrovias. Desejei dar esses dados apenas Como comple-
mentação.

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Há urna
diferença entre o transporte de minério feito para a MBR e
o transporte para o Rio de Janeiro, para exportação. O sis-
tema estabelecido pela MBH é um sistema praticamente
mecanizado e automatizado para a MBR, enquanto o outro
sistema é precário. De sorte que o carregamento e descar-
regamento dos vagões é feito automaticamente para a MBR,
enquanto para outros rnineradores a forma é diferente.
Existe uma única diferença de preço de tabelas. Por outro
lado, foi assinado há muitos anos, este contrato da MBR com
a Rede Ferroviária F'cderal, contrato de que foi, de certa
forma, interveniente o Banco Mundial, para que o próprio
Banco Mundial (lesse auxílio para a melhoria da ferrovia
onde seria transportado o minério. Surgiu, aí, urna fórmula
empírica que chegou a determinados resultados e que todas
as partes aceitaram. A partir de certo volume de minério,
se não me falha a memória, depois de 15 milhões de tone-
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ladas, essa forma poderá ser melhorada. O Dr. Camargo dá
um dado de 73% e o nosso sistema apresenta até uma per-
centagem superior. Os benefícios deixados pela exportação
do minério, no Brasil, são da ordem de 78%. De modo que,
embora a ferrovia cobre preços abaixo do custo, os benefícios
sempre são altamente rentáveis ao País. E a Rede Ferroviá-
ria é também uma das partes do Governo, ficando, portanto,
a maior parte do benefício dentro do País, embora o frete
seja oneroso.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUtS VERANO)
- Pergunta feita pelo Eng. José de Lima Barceilos: "As
hidrovias e os (lutos mincradores, gasodutos e oleodutos,
constituem sistema de transporte de grande interesse para
a atividade minero-metalúrgico. Qual o pensamento do
Governo quanto à sua participação na estrutura da área do
País?"

Com relação aos (lutos, Sr. Ministro, eu sou comple-
tamente ignorante.

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - O Ministé-
rio dos Transportes não está, praticamente, envolvido no
problema (te transportes I)o1 (lutos. Este é um assunto di-
retamente ligado ao Ministério de Minas e Energia. Parece-
-me que foi feito um consórcio entre firmas brasileiras e
internacionais de emulsão. É viável o que tem sido reali-
zado em outros países, com muito proveito. O Ministério dos
Transportes não está intervindo neste problema.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .JOÃO FERRAZ)
- Com a palavra o Sr. Deputado Pedro Gustin.

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN - Sr. Presi-
dente, houve um lapso na pergunta feita pelo Coordenador,
que gostaria (te corrigir. Antes porém, vou fazer um ligeiro
intróito, para, depois, entrar na pergunta. V. Exa. não acho
justo o Estado de Minas Gerais possuir uma forma direta
de exportação, ao invés de ser obrigado a usar os portos do
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e outros?
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Estaria o Governo Federal inclinado a dar o apoio
necessário ao Estado de Minas Gerais, no sentido de estudar
O aproveitamento do Rio Doce, nele instalando seu porto?

Como sabe V. Exa . , os Portos de Antuérpia, Bremen
e Hamburgo estão localizados em rios e estão classificados
entre os dez maiores do mundo. O de Hamburgo. principal-
mente, está localizado a 130 kin (10 Mar (iO Norte, no Rio Elba.
O porto localizado em Aimorés ficaria mais perto do Atlân-
tico. Poderia V. Exa. imaginar o quan lo seria proveitosa para
o desenvolvimento daquela região a construção de um 1)01'-
to no Rio Doce. Até onde o Governo do Estado poderia con-
ta com o apoio cio Governo Federal, para a realização (lesta
modificação que estamos apresentando? Pergunto: como vê
o Sr. Ministro a possibilidade (Ic Minas Gerais reivindicar
um porto para o nosso Estado?

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUÍS VERANO)
- - Sr. Presidente, gostaria de consolidar as palavras do De-
putado. O que houve foi uma expressão que veio inadver-
tidamente na pergunta: porto fluvial. Está esclarecida a
razão: a palavra fluvial foi cortada.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .JOÃO FERRAZ)
- Com a explicação do nobre Deputado Pedro Gustin, a
Mesa revê sua posição, porquanto houve um engano por
parte do Orientador.

O nobre Deputado Nilson Gontijo tinha razão quando
firmava a sua posição em favor das perguntas do nobre
Deputado Raimundo Albergaria. É sempre nobre a Presi-
dência rever uma posição, quando errada.

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN - Sr. Presi-
dente, em primeiro lugar, queria congratular-me com V. Exa.
por rever a sua posição. Em segundo lugar, não houve equí-
voco do Orientador. A pergunta veio acrescida de uma pala-
vra que ensejou ao Orientador formulá-la daquela forma
A pergunta teria sido a seguinte: "Como vê o Si'. Ministro
a possibilidade de Minas Gerais reivindicar um porto para
o Estado?"
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Ora, foge inteiramente ao espírito cia pergunta o acrés-
cimo da palavra fluvial. Com os adendos formulados, cvi-
dentcnwntc, a pergunta ficou inteiramente modificada. Por
esse motivo, queremos, sem pretender fazer a defesa do Ori-
entador, explicar que houve um lapso p01' parte (te quem
formulou a pergunta. Assim sendo, Sr. Ministro, volto a in-
sistir: V. Exa. vê possibilidade de conseguirmos a realiza-
ção de uma velha reivindicação dos mineiros, isto é, um porto
marítimo para Minas Gerais dentro cio Vale do Rio Doce?

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS \'ERANO)
- Agradeço as explicações. De fato a pergunta veio com a
palavra fluvial por acréscimo, e este acréscimo foi demais.

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Como pro-
curei expor aos senhores, o estudo do Rio Doce, no que se
refere a navegação, já foi feito, inclusive vários ensaios,
mas nunca com a profundidade adequada. Voltamos no-
vamente ao problema e, logo que possível, vamos contratar
alguma firma de consultoria ou fazer estudos diretos, atra-
vés do Departamento de Portos e Vias Navegáveis e, só depois
de ter esses estudos, poderemos dar uma resposta satisfató-
ria. Aos senhores qualquer coisa que eu adiantasse agora
seria completamente aleatória. Sei das dificuldades gerais,
rais, porque há lugares em, que o rio permite uma certa na-
vegação pois tem um declive muito suave, mas há outros
impróprios p'a a navegação, como ia sua origem e tia Sua
foz, onde há grande assoreamento. Só depois, já que estudo
de rio é coisa muito demorada e complexa. Só depois (lOS

estLI(IOS e de uma previsão de custo é que poderíamos dar
uma resposta que correspondesse à sua pergunta.

O SEI. DEPUTADO SYLO COSTA - Si'. Presidente,
agora sou eu (1LICIU está confuso. Na verdade, a celeuma foi
Critl(Ia CIII V rtude de não ter sido entendida a palavra fluviul.
Mas é que represento uma cidade que tem um porto fluvial
Pirapora --- porto fluvial e capitania de portos.

De forma que, aproveitando a oportunidade da per-
gunta do Sr. l)eputado Raimundo Albergaria, gostaria de
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ouvir de S. Exa., o Sr. Ministro, urna resposta com relação
aos problemas da navegação no Rio São Francisco, que está
completamente abandonada. Quando a política do Gover-
no fala em drenagem do rio, quando o inundo se prepara
para melhorar o transporte fluvial, nós ternos um rio da inte-
gração nacional que, na verdade, corno está Scfl(1O tratado,
pode tornar-se o rio de desintegração nacional, já que a Cia.
de Navegação do São Francisco não cumpre com seus obje-
tivos. Pediria ao Sr. Ministro para dar urna notícia que me
acalmasse, que me alentasse, com relação à verba formidá-
vel que o Governo Federal gasta no Riu São Francisco, para
fazer a dragagem, Im o aprimoramento do porto fluvial.
Gostaria de saber se vai ser feita a dragagem para aprimora-
mento do porto fluvial - cansa da celeuma criada - e
também urna resposta, para que eu possa dizer aos barran-
queiros que o Rio São Francisco, na verdade, vai ser uma
via navegável, já que existe interesse do Governo a essa
respeito.

Fica esclarecido que não há impropriedade quanto
ao termo porto fluvial. Temos vários em Minas e o princi-
pal é o de Pirapora, que é inclusive uma capitania de portos.

O SR. MINISTRO DILICEU NOGUEiRA Meu caro
Deputado, o porto de Pi rapora foi de fato dado como inau-
gurado em épocas passadas. Entretanto, não se acha ainda
em condições de funcionar como um bom porto.

O caso (10 Rio São Francisco, para ser explicado,  é pre-
ciso que se faça um pouco de história sobre ele. Antigamente,
o sal cine vinha do Nordeste chegava a Petrolina e Juazeiro
e descia 1ido Rio São Francisco até Pirapora, Paracatu e
outros regiões. Com o advento (Ias rodovias, os caminhões
l)assal'alu a trazer o sal (liretamente, não aSSfl(O pelo
Rio São Francisco, O Rio São Francisco, apesar dc
5(( considerado o 'Rio da Integração," é meramente in-
terior, I)o1'(ltI( não é ainda navegável até o mar. Hoje, temos
problemas causados por outras soluções que foram consi-
deradas mais importantes, como a construção da barragem
de Três Marias, que detém as águas do Rio São Francisco,
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naturalmente a quantidade necessária para atender ao for-
necimento de energia elétrica. Com isso, as embarcações que
saem de Pirapora em demanda de Juazeiro e Petrolina ao
longo da margem de várias cidades vizinhas muitas vezes
ficam encalhadas por falta de volume de água, Até chegar
esta água ao ponto em que se encontra a embarcação encalha-
da, demora-se três ou mais (lias. A navegação do Rio São
Francisco, hoje, é um problema muito sério. Estamos aguar-
dando soluções que advirão da barragem de Sobradinho,
que está sendo construída na Balia. Essa barragem irá per-
mitir urna navegabilidade melhor para o rio. E, simulta-
neamente, estamos estudando a dragagem e a clerrocagem
do rio.

Acontece também outro fenômeno no Rio São Fan-
cisco. E que o rio está cada vez se espraiando mais e, à medi-
da que se espraia, o volume de água sendo o mesmo, dimi-
nui o seu calado. A solução seria a construção de um canal
Cm tona a extensão cio rio, um canal profundo que auiuerm-
tasse a altura das margens para que, então, a navegação fosse
mais eficiente. Disso decorrerá outro problema, que é o (Ia
baldeação que terá que sei' feita em Petrolina ou Pirapora,
porque as cargas que vêm do Norte e Nordeste, atravessam
o São Francisco e deveriam descer para o Sul não corrcspoii-
dein ao encarecimento que resulta (ICSSa baldeação. Portan-
to, trata-se de Uni l)rOl)kma fliuit() complexo. Neste momento,
estamos caiu pessoas interessadas na solução (lesse proble-
aia, e a Superintendência (Ia Marinha Mercante e o Depar-
tan:ento de Portos Navegáveis estão fazendo estudos para

la rcrn urna sol tição para o São Francisco e torná-lo
tini rio aproveitável com boa navegação. Entretanto, have-
rá sempre o problema de volume de água. porque a represa
(te Três Marias pode liberar e necessitará sempre formar esta-
(Iflu (te água para a época de estio. l)á a impressão de que
aquilo era mima coisa muito próspera. Muita gente que traba-
lhou naquele setor, cm tempos anteriores, acha que aquilo
fracassou, mas o declínio que resultou foi da conjuntura
que se formou em torna do rio. Primeiro: a barragem de
Três Marias, indispensável ao fornecimento de energia
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elétrica, retém água. Segundo: o rio espraiou-se. Terceiro:
a navegação tornou-se muito difícil. Pode ser que a barreira
de Sobradinho venha a melhorar as condições. Estamos tam-
bém aprofundando o estudo sobre o Rio São Francisco para
ver as soluções a serem adotadas. Não sei se respondi satis-
fatoriamente a pergunta que inc foi feita.

O SR. DEPUTAI)() SYLO COSTA - Em termos, Sr.
Ministro, porque, na verdade, a política do Governo Federal,

política do Ministério de V. Exa. é no sentido de fazer de
Pirapora o maior eixo rodo-férreo-fluvial da América Lati-
na. Isso é o que foi programado e anunciado aos quatro
cantos do País, e Pirapora se prepara para isso. Na verda-
de, \7 Exa falou de transporte do sal, mas as indústrias de
cimento em Minas Gerais têm o transporte do gesso feito,
ainda hoje, pelo Rio São Francisco. Quanto ao que V. Exa.
afirmou em termos de abertura de canal, lá já existe um canal
natural. Pelas voltas que as embarcações têm que dar, para
acompanhar o canal do rio, o percurso torna-se evidente-
mente, mais longo. Mas o que nós vemos de prejuízo não
pode ser justificado pela falta de água no rio, porque a di-
ficuldade de navegação rio Rio São Francisco se (lá entre as
cidades de Pirapora e Cachoeira da Manteiga, ou seja, uma
distância de apenas 97 km de Pirapora. Ali, após receber 08
Rios Abaeté, das Velhas, Paraopeba, Urucuia e Paracatu, o
rio tem sua navegação independentemente de que a represa
de Três Marias abra ou não suas comportas para facilitar a
navegação. De forma que o que falta para a completa navega-
ção do São Francisco é o aprimoramento das margens do
canal de Cachoeira da Manteiga até Pirapora. Este é o ob-
jetivo do Governo, mas (ligo a V. Exa. que é justamente a fal-
ta de assistência por parte cia atual administração da Cia. de
Navegação cio São Francisco que está prejudicando esta
região. Entretanto, esta companhia dispõe de todos os re-
cursos do Governo. As verbas são formidáveis, as embar-
cações são as mais modernas, mas parece que existe
urna certa preguiça. Apesar disso, Sr. Ministro, na
verdade, ninguém sabe se i)o(lc contar com a navega-
ção cio São Francisco, que dispõe ie pranchas de 220
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toneladas e 5 empurradores do mais alto aperfeiçoamento,
para fazer este transporte. Na verdade, no ano passado, em
1974, as toneladas transportadas pela navegação (10 São
Francisco ocuparam um só empurrador, uma S() prancha de
220 toneladas, quando a Cia. (te Navegação tem 18.

Veja V. Exa. que é todo um capital ocioso e um mate-
rial também ocioso, e, para terminar, quero apenas dizer a
V. Exa., Sr. Ministro, que nós barranquciros esperamos a
atenção de V. Exa. para aprimorar o transporte do Rio São
Francisco.

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Manda-
mos agora urna Comissão que trabalha diretamente na SU-
NAMAN, no DNPVN, para ver quais são realmente as difi-
culdades que desejamos procurar minorar. V. Exa. citou
este trecho de quase 100 km, que é o mais difícil. Este é exa-
tarnento o estrangulamento que está havendo. Procuramos
corrigir este problema. A inércia é devida às dificuldades.
Elas são de tal forma, que a própria Cia. de Navegação do
São Francisco está-se encarregando de fazer o transporte de
passageiros na represa (te Furnas. Esta é urna incoerência,
mas não podemos evitá-la imediatamente. Faz o transporte
de passageiros em estradas municipais que foram interrom-
pidas pela barragem de Furnas. Furnas nada tem a ver com
Três Marias. O problema é de tal complexidade, que resol-
vemos dar-lhe um sentido mais enérgico, para ver se até
Sobradinho podemos ter urna melhoria no aproveitamen-
to desse rio. Como disse muito bem o senhor, o caso do gesso:
trazê-lo da região de Pernambuco para cá é urna ótima carga,
tini transporte, além das cargas naturais ao longo (10
rio. Pode crer que também intensificaremos o nosso esforço
para o São Francisco.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUÍS VERANO)
- Aproveitando o embalo, temos uma pergunta do nobre
Deputado Sylo Costa: Sabem os senhores qual a velocidade
média em km/hora (te vagões carregados na IIFFSA? Foi no
flfl0 (te 1964 de 6,3 kin/hora. Pergunto: isso é erro de im-
pressão ou e a verdade? Se é verdade, não é um índice (lesa-
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lentador, já que sabemos CjUC um bonde l)O(ic percorrer uma
distfincia de 33,8 krn/hora?

há, aqui, duas coisas: é realmente desaleiitador, mas
é a verdade, não há erro. O ilustre Conferencista quis refe-
rir-se à \rcloci(11(le comercial. Infelizmente, eu me lembro
aqui do saudoso engenheiro Gil Guatimozin, que dizia que
"cm matéria de transportes, estamos andando para trás",
jorqite a velocidade comercial tie um trem tia antiga Rede
Mineira era inferior à de uma tropa de mulas dos nossos
tropeiros. E o Conferencista, realmente, (]eu uni sentido (lC
desalento, quando deu esse número.

A segunda pergunta é a seguinte: "Sr. Ministro, existe
o projeto da Ferrovia do Aço? Se positivo, (te quem o
to, qual o custo do projeto, aprovado por quem? Foi aconi-
panhado por sondagem (te solo? Qual o valor do projeto?"

S. Exa. chegou a dizer (Ias dificuldades do solo nas [)IO-

ximnidades (te Belo Horizonte e da facilidade dOS trechos mais
distantes da zona da Mantiqueira, mas, com mais detalhes,
creio que somente o Sr. Ministro poderá esclarecer.

O Sil. MINISTRO DILICEU NOGUEIRA - 0 proje-
to está cm estudo e exige unia precisão muito grande. Te-
mnos vários escalões-base de projetos. Inicialmente, foi
feito um levantamento acrofotogramétrico que correspondeu
a urna escala de 1.10.000 apenas paca traçar urna diretriz.
Posteriormente, depois de traçada a 1irctriz geral, que cor-
responde a um estudo feito pelo antigo cicfe da Rede Mineira
de Viação em IUli, tive oportutmuda(le de ver. há poucos dias,
esse estudo e aí, exatamente, a diretriz que estamos fazendo.
Não houve nada de novo. Posteriormente a esse levantamen-
to aerofotogramnétrico, houve outro dentro da diretriz defi-
nida, permitindo unia escala em melhores condições para
lançar o traçado geométrico do projeto. Traça-se, aí, a poli-
gonal. Vai-se, então, implantar essa poligonal no campo, o
que chamamos já uma locação tia via férrea. Bom, entre-
tanto, chegando em determinadas posições, aparecem alter-
nativas. Então, aparecem às vezes unia, duas ou três alter-
nativas em determinados trechos e tem-se que se escolher
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dentro dessa alternativa aquela que a engenharia julga me-
lhor. Então, 10(10 esse conjunto vai constituir o projeto
chamado projeto geológico, quer dizer, em planta e perfil
está lançada a ferrovia. Posteriormente a isso, vamos fazer
os estudos geotécaicos e geológicos para verificar as quali-
dades do terreno, para ver se o emboque de túnel pode ser
nesta ou naquela posição, se convém fazer alguma variante
Vamos verificar a natureza do solo, para ver se aquele solo
suporta aterros, porque, em muitos lugares, há turfa. Então
tem-se que retirar aquela turfa e colocar um material 1)0111.
Tudo isso, os estudos geológicos e geotécnicos é que nos vão
permitir prosseguir. Depois, já sabemos que vai haver uma
P0 11 tC em determinado lugar, urna ponte de 100 iii, que está
dando o grande traçado da estrada; o perfil da estrada vai
permitir urna estimativa de uma ponte de 100 m. Mas, ao lo-
carmos, verificamos ali a posição da ponte: ela pode ter
110, 120, 80 ou 90 ni. Então, aí é que vai-se projetar e de-
senhar a ponte. Para isso, é necessário então fazer a son-
dagem do solo, para ver onde vai ser a fundação. Feita a
fundação, então, ver qual é a estrutura (Ia ponte. Então, é o
detalhamento cio projeto. Vai-se fazer um corte. Já se sabe
que neste lugar tem um corte. suponhamos, de 13 rn. de altura.
Bom, qual é a inciinaç3o do talude? Vertical? É. de rocha?
Mais inclinado? Conforme a natureza do terreno, será mais
uu menos inclinado. Então, isso é o detalhamento cio pro-
jeto. Eu associo muito esses projetos cem o projeto de unia
casa. Nós vamos projetar urna casa. Fazemos a planta da
casa, a compartimentação das salas e quartos, todas as peças
e serventias da casa, de um modo geral. Mas ainda não esco-
Ilicinosa cor da pintura, das paredes, do teto; não escolhe-
mos ainda os móveis e nem as suas cores.

Então, um projeto final, mesmo de engenharia, para
uma ferrovia dessas, levaria de 5 a 7 anos. Ora, nós ternos
o projeto geológico; esse projeto nos permite francamente
iniciar a obra. Agora, o detalhamento tio projeto tem que
prosseguir até o fim (ia obra. Haja vista o pi'olknia tios tú-
neis. Por exemplo, quem pode projetar uni túnel? O túnel
às vezes, tem uma massa cobridora de 500, 600 a 1 .000 rn.
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Vamos passar cá por baixo, vamos Sal)Cr que na estrutura
realmente há mil metros de profundidade. Teremos de fazer
uma sondagem caríssima. Então, não se usa isso, não se
usa essa técnica. Tem-se que fazer a sondagem direta. Não
se pode fazer a sondagem por percussão. Tem que ser dire-
ta. É urna sondagem caríssima. Então, o projeto do túnel é
feito juntamente com a sua construção, cm princípio. Se
há uma pinta - tudo indica, pelos estudos geológicos da
área que citei aqui de Belo Horizonte, que pirita é urna rocha
muito ingrata para nela se abrirem túneis, porque, volta e
e meia dão funis, então tem-se que ir furando e ao mesmo
tempo fazendo o revestimento e verificando se aquele reves-
timnento corresponde realmente às necessidades. Vai-se me-
dir a cada momento, digamos a cada 10 mn de construção de
revestimento, vai-se ter que medir as deformações que exis-
tem nas paredes do túnel. Se existem ou não existem defor-
ções. Não há cálculo preciso de engenharia que assegure a
garantia de que o revestimento do túnel é perfeito. Então,
é preciso, após feita a construção, verificar se há deforma-
ções. Então, o detalhamento do projeto é uma coisa que pros-
segue junto com a obra.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
Dispomos de poucos minutos e ainda há cerca de 30 pergun-
tas. De modo que muitas delas vão ser respondidas posterior-
incute. Na ordem em que foram apresentadas, temos a n.
5, feita pelo Sr. Deputado Nílson Gontijo. É a seguinte:
"Em passado bem próximo, extinguiram-se os ramais ferro-
viários SOb a alegação de que eram deficitários, embora eles
atendessem também outros interesses do Estado, que lamen-
tou a medida. hoje, comprovado o desacerto da medida, com
o País e os Estados eni desenvolvimento industrial, preten-
de o Ministério (los Transportes, tendo em vista (ILtC o trans-
porte ferroviário é mais barato, e mesmo para desafogar as
grandes rodovias, restabelecer jnmjs extintos ou rever pelo
menos alguns casos? Vai-se continuar extinguindo ramais
Sol) a alegação de que são deficitários?
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Nota-se atualmente a luta de interesses, a participa-
ção de grupos organizados contra os interesses de Minas, es-
pecialmente do Estado de São Paulo. Corno sabe V. Exa., o
turismo no Sul de Minas é urna indústria que de certa forma
sustenta a economia daquela região, embora lute com falta
de estradas e até com dificuldades de comunicação. O gran-
de sonho do chamado circuito das águas é a pavimentação
da estrada São Lourenço - Ponte do Capote - Itajubá ou
São Lourenço - Maria da Fé Itajubá - Campos do Jor-
dão. Estudos prontos, trajetos traçados, orçamentos apro-
vados, mas o DNER não inicia as obras. A imprensa pau-
lista está contra o trecho que atinge Campos do Jordão.
Quando a economia e os interesses de Minas serão atendidos
cora pelo menos os 52 km de asfaltos?"

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Este pro-
blema de erradicação de ferrovias e (te ramais ferroviários
é um problema demasiadamente complexo porque isso é
completamente conjuntural. Por exemplo: começou-se a cons-
truir para Patos de Minas, não me lembro bem do lugar, uma
ferrovia. Construíram 80 km, e o total da estrada era de 100
km. Não se chegou a Patos de Minas, porque na época a-
quilo não era rentável e não havia produtos. Agora, desco-
briram-se as rochas fosfáticas. Então, evidentemente, terá
de haver bons meios de transporte ali. Não sei se há ferro-
via ou não. Assim como esta foi interrompida, algum ramal
que foi julgado antieconômico, em determinada época, é
possível que, hoje ou posteriormente, seja necessário recons-
truí-lo ou manter a decisão anterior. Mas, se reconstruído,
se recuperado, ter-se-á de construir nova estrada, porque as
estradas daquela época eram estradas de ferro, que não con-
vém colocar em operação, (latias as características técnicas
muito fracas.

De sorte que este problema (te erradicação de ramal
é assim durante um certo tempo, declara-se que eles ficam
em movimento, quer dizer, não há alteração; depois colo-
ca-se em concorrência pública para ver se alguém quer ex-
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piorá-lo. Só depois de alguns anos pasa(los é que se faz a
erradicação.

O SE. DEPUTADO :ç1LsoN GONTIJO - Esses de-
bates Sol) a chefia Suprema de I1OSS() brilhante Conferen-
cista - permita-me que eu diga - um tios melhores Con-
ferencistas (leste ciclo.

0 SE. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
Sem dúvida nenhuma

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO --- Parece-me
que a obra está afeta ao DER. Gostaria de ouvir do Sr. Mi-
nistro dos Transportes uma resposta: A maior indústria do
Sul de Minas, o turismo, terá dentro cm breve, possivelmente
dentro de um ano, a ligação asfáltica (te apenas 50 e poucos
quilômetros, propiciando melhores meios à economia mi-
neira naquele setor?

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Quanto a
rodovias, Minas está muito bem. servida. E exatamente por-
que o Dr. Ademar está na direção do DNER. Minas terá
qtmeii defenda com muita ênfase esses problemas. Pode crer
(PIC esses problemas CShL() em boas mãos.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
- Pergunta do Si'. Deputado Jorge Carone pela manhã, o
Dr. Fernando Reis nos afirmou que os vagões da chamada
Ferrovia do Aço, mio seu retorno, estariam vazios. Essa afir-
mativa é verdadeira? Em caso negativo, o que eia irá trans-
portar? Creio que eu posso responder à pergunta: é que o
projeto AÇOMINAS contempla uma coqueria, e o Dr. Fer-
nando Reis disse que o retorno tios vagões da Vale do Rio
Doce é utilizado no transporte do carvão. Da mesma manei-
ra - e é j)01' isto que a AÇOMINAS vai ser instalada na re-
gião sobre a qual se cogita - será transportado de volta do
porto de Sepetiba o carvão necessário para a AÇOMINAS.
O transporte de retorno será o carvão.

Pergunta do estudante (te Direito, Enianoel Rabelo
Júnior: "Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
Presidente desta Casa, que conseguiu despertar e trazer a
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mocidade aqui. A gente olha para cima e vê o pessoal de
amanhã firme, estudando os assuntos. A pergunta é a se-
guinte: a ferrovia que ligará Belo Horizonte, liutinga, Volta
Redonda e São Paulo terá por finalidade apenas o transporte
dc minério de ferro e aço ou transportará também passa-
geiros?"

O SR. MINISTRO l)IRCEU NOGUEIRA - Trata-se
dc uni problema, porque esta ferrovia deve ter urna veloci-
dade adequada para cargas - e a velocidade das cargas se-
rá superior a 3 km por hora; será velocidade 'a Or(leIfl dc
80 ou 100 km por hora. Velocidade cruzeiro e não comercial.
Agora, eia deve Ser compatibilizada para passageiro. Esse
é um estudo que está sendo levado a cabo na ENFEF, para
ver qual é a compatibilização. A velocidade de passageiro,
em cruzeiro, será de ordem de 150 1cm horários. Estamos
ainda cm tempo de "Maria Fumaça", mesmo a velocidade
(te IIOSSOS trens (te passageiros. Devemos evoluir. Está-se
procurando uma coni pa tihihização, para aproveitar esta es-
trada para ambas as coisas: não só para cargas, como tam-
bém para passa geiros. O passageiro exigirá e será necessá-
ria uma velocidade maior. Isso vai depender da compatibili-
zação (Ia velocidade da carga com a do )aSSagciI'O. Ess.
estudo está sendo levado a efeito, para que haja um apro-
veitamento duplo.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
-- Para finalizar, em atendimento ao que dispõe o Regimen-
to, o Deputado Antônio Dias quer usar o microfone para
fazer sua pergunta diretamente.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DIAS - Sr. Ministro,
não preciso dizer (lime a sua conferência foi cheia de objeti-
vidade e, como bem salientou o nobre colega Deputado
Nílson Gontijo, foi, senão a melhor, uma das melhores con-
fcrências deste Ciclo.

NÓS, Deputados do Norte de Minas, somos os que mais
sofremos nesta Assembléia. Talvez por pertencermos a uma
região pobre, talvez Pela multiplicidade de problemas que nos
chiegani por parte daqueles que, com alegria, representamos.
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Os habitantes do Norte mineiro que cortam o Sul de
Minas ou o Triângulo Mineiro têm inveja ao viajarem a
150 km/hora, por aquelas rodovias asfaltadas. A maior pai-
xão do sertanejo da minha região é sentir que o asfalto chega
só até Montes Claros. Muitos fazendeiros daquela região,
que moram na Capital, vão de Belo Horizonte até Montes
Claros através de rodovia asfaltada Porém, para chegar até
suas fazendas, devem enfrentar perigos, sem contar o incô-
modo da poeira (Ias estradas de terra. Como V. Exa. sabe, a
ligação entre Jaíba e Janaú)a é feita por estrada de terra
que suporta tráfego de mais de 7(X) carros por dia. Além dos
passageiros, serve como via escoamento da produção da re-
gião que representa riqueza e grandeza para o Brasil.

Outra estrada que reputo a mais importante para a
integração de Minas com Nordeste e Brasil-Central é a
que liga Montes Claros à Rio - Bahia. O projeto técnico
referente àquela importante estrada já está concluído, e ela
vai encurtar a distancia entre o Nordeste e São Paulo em
mais de 200 kni.

Assim, indagaríamos de V. Exa. por que aquela im-
portante estrada não foi incluída, para tristeza nossa, no se-
gundo PDR?

O SR. MINISTRO l)IRCEU NOGUEIRA - A pergun-
ta que V. Exa. faz é um pouco difícil de ser respondida, por-
que as necessidades do Brasil inteiro no que se refere às ro-
dovias são de tal Ordem, que não temos recursos para fazer
todas as que são necessárias. É preciso que nos lembremos,
como citamos no início, que é de Valadares para o Sul que
está 80% da produção do Brasil Estamos a grosso modo com
1/4 do Brasil em desenvolvimento e 3/4 ainda para serem de-
senvolvidos. Costumo citar o exemplo da estrada que na época
se chamou Estrada (las Onças, a Belém - Brasília de hoje,
asfaltada com mais de 2.200 km (te extensão e que atraiu
uma população (te 3 a 4 milhões de habitantes. Hoje, cons-
trói-se uma estrada de terra, de revestimento primário, pa-
ralela à Belém - Brasília, porélu 1.000 km a oeste. Esses
1.000 km coincidem como meridiano 54, que é a metade do
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Brasil; a outra metade está para oeste, que não tem nenhu-
ma estrada. Neste conjunto (te construções de estradas, temos
que procurar definir prioridades. Nem sempre somos feli-
zes na definição de propriedades, porque é função da con-
juntura, e a conjuntura vai variando. É um plano que
evolui.

O SR. DEPUTADO ANTÓNIO DIAS - Sr. Ministro,
só para esclarecer. V. Exa. deve ter conhecimento de que
Montes Claros hoje - e isso não é bairrismo - é talvez
uma das cidades que mais crescem, e assustadoramente.
haja vista que Montes Claros é a capital da SUDENE em
Minas Gerais. São indústrias do mais alto gabarito que es-
tão instaladas em Montes Claros. O próprio Presidente Er-
nesto Geisel, logo que assumiu a Presidência da República,
um dos primeiros lugares que visitou foi o Distrito Agroin-
(lustrial (Ia Jaíl>a, Ofl(lC Se instala, aI)ÓS a irrigação do Rio
São Francisco, o maior projeto (te usina de açucar da Amé-
rica Latina

Quero, mais uma vez cm nome do POV O sofrido do
Norte (te Minas, pedir a V. Exa. que envide todos os esforços
como fizemos outrora ao saudoso Presidente Costa e Silva,
cantando seresta no Palácio do Planalto, uma estrada asfal-
tada ligando o Nordeste do Brasil, passando por Montes Cla-
ros, ao Brasil-Central.

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Levaremos
em conta sua solicitação.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUÍS VERANO)
- Após uma série de considerações, o Sr. Deputado Jorge
Ferraz indaga: "Acredita V. Exa . , Sr. Ministro, que, se fosse
estabelecida a realidade tarifiria em nossas ferrovias, a
CSN e a COSIPA teriam condições de concorrer, em termos
de preço justo, com as usinas implantadas junto às jazidas
de minérios?"

Antes de V. Exa. responder, eu diria ao ilustre Depu-
tado Federal Jorge Ferraz: acredito que sim, porque, em
primeiro lugar, a incidência do transporte no custo não é
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muito grande no preço do minério. Em segundo lugar, é o
custo total não só da reunião (te matérias-primas, mas da (lis-
trihuição de material. Havendo reajuste adequado entre o
minério e o I)1'0(1U10, as condições (te ('Oiflpctitividflcle se ti-
niitarão às condições próprias de cada usina.

O SR. MINISTRO l)IRCEU NOGUEIRA - Creio que
Y. Exa . , Sr. Luís Verano, é o mais co paci tacto para responder
sobre este problema, que conhece a fundo.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS VERANO)
- Sr. Ministro, I)ei'1uita-Iie fazer urna pergunta, a áltima;
não a pergunta do Orientador dos debates, mas a do Pre-
feito de Belo IJuiizontc. V. Exa, referiu-se ao Corredor de
Transportes e, tanto quanto estou informado, este Corredor
(te Transportes vai carrear para o porto de Vitória urna es-
timativa (te 6 milhões de toneladas/ano; isso corresponde a
um volume (te 18 mil toneladas e levaria cerca de seis trens
(te 50 vagões de 3 em 3 mil toneladas. Se não fizermos ra-
pidamente o anel-contorno de Belo Horizonte, essa carga
deve cortar a cidade (te leste a oeste - o que é impossível -
o que não somente eu, mas qualquer Prefeito impediria com
todas as forças. Então pergunto a V. Exa., Sr. Ministro,
quando teremos o destaque da verba global, para a constru-
ção do ramo norte do anel ferroviário?

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA - Está englo-
bado na estrada do aço, faz parte dela e será construído si-
multaneamente.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUÍS VERANO)
- - Então, resta-nos fazer um apelo ao Sr. Ministro para que
autorize o mais rápido possível essa execução.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- A Presidência concede (bus segundos ao nobre Deputado
Wilson Tanitre.

O SR. DEPUTADO \VILSON 'I'AYUIIE - Sr. Presiden-
te, eu entendo perfeitamente a dificuldade do nobre Orien-
tador cm conciliar o entusiasmo (te todos aqueles que fize-
ram uso da palavra, mas eu havia manifestado ao seu asses-
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sor, e depois levei pessoalmente a S. Exa., o meu desejo de
formular urna pergunta através do microfone. Não perde-
ria essa magnífica oportunidade da conferência do ilustre
Ministro dos Transportes.

Sr. Ministro, no decorrer (Ia conferência de V. Exa
deu-se ênfase especial à produção de gusa em Minas Gerais,
nas cidades de ltaúna e Divinópolis. Eu gostaria, sem querer
oferecer reparos à Sua brilhante conferência, de dizer que
Sete Lagoas, hoje, é o maior produtor de ferro gusa cm
Minas Gerais, com uma produção de 251.382 toneladas. Em
decorrência disso, e não quero me alongar muito, queria que
V. Exa. levasse em consideração a possibilidade (te se colo-
Cai' cm plano prioritário o alargamento da bitola de Belo
Horizonte a Sete Lagoas.

O SR. MINISTRO DIIICEU NOGUEIRA - Pois não,
nobre Deputado, consideraremos o problenia.

Encerramento

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- A Presidência deseja expressar a S. Exa., o Sr. Ministro
dos Transportes, General Dirceu de Araújo Nogueira, suas
felicitações pela excelência da contribuição prestada a este
Simpósio, cuja presença chamou a atenção de todos os parti-
cipantes, principalmente dos Srs. Deputados.

Agradecemos a todos os que nos honraram com o seu
comparecimento, especialniente aos estudantes, pois das 900
inscrições, 680 são de estudantes. Vamos encerrar esta Reum-
nião ficando convocada outra Reunião Ordinária para ama-
nhã, às 14 horas, que será destinada ao encerramento do Sim-
pósio sobre o Desenvolvimento Siderúrgico Nacional, com
palestra do Sr. Governador Aureliano Chaves, sob o tema
Participação de Minas Gerais no Programa Siderúrgico Na-
donal.

Levanta-se a Reunião.



4. SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO SIMPÓSIO
SOBRE O DESENVOLVIMENTO SIDERÚRGICO

NACIONAL, EM 11 DE SETEMBRO DE 1975

PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PROGRAMA
SIDERÚRGICO NACIONAL

Conferencista: Governador Antônio Aureliano Chaves de
Mendonça
Orientador: Deputado Gerarcio Renault

Nomeação de Comissão

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .TOÃ() FERRAZ)
- A Presidência nomeia OS Srs. Deputados Ronaldo Canedo,
Cvro Maciel, Dálton Canahrava, Jorge Carone, Nilson Gon-
tijo, Humberto de Almeida, Sebastião Nascimento e João
Navarro para, cm comissão, introduzirem no recinto do Ple-
nário as autoridades que se encontram no Salão Nobre

Composição da Mesa

A Presidência convida a tomarem assento à Mesa: o
Exmo. Sr. Dr. Luís Verano, 1)1). Prefeito Municipal de Belo
horizonte ; o Exmo. Sr. General Newton Canipeilo, 1)D. Chefe
do Serviço Nacional de Informações da Agência (te Belo Ho-
rizonte; o Exmo. Si'. Deputado Carlos Eioy, DI). Presidente
do Diretório Regional tia ARENA; o Exmo. Sr. Deputado
Jorge Ferraz, 1)1). Presidente (lo Diretório Regional tio Ml)B;
o Exmo. Si'. Deputado Amilcar Pa(iovani, l)D . Presidente da
Comissão de Siderurgia e Mineração da Assembléia Legislati-
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va do Estado de Minas Gerais; o Exmo. Sr. Dr. Fernando
Fagundes Nctto, Dl). Secretário de Estado da Indústria, Co-
mércio e Turismo; o Exmo. Sr. Dr. Joubert I)iniz, 1)1). Vice-
-Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional: o Exmo Sr.
Deputado Lúcio de Souza Cruz, DD. 1.°-Secretário cia Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; o Exino. Sr. Dr.
Bonifácio José Tamm de Andrade, DD. Secretário de Estado
do Interior e Justiça: o Exmo. Sr. Dr. .João Camilio Penua,
1)1). Secretário de Estado da Fazenda; o Exmo. Si'. Dr. Cris-
pim Jacques Bias Fortes, Dl). Secretário de Estado de
Obras Públicas: o Exmo. Sr. Cel. Venkio Alves da
Cunha, DD. Secretário de Estado da Segurança Pública;
o Exmo. Sr. Dr. Agripino Abranches Viana, DI). Secretário
de Estado da Agricultura; o Exmo. Si'. Dr. Dano de Faria
Tavares, DD. Secretário de Estado da Saúde; o Exmo. Sr.
Dr. Márcio Manoel Garcia Vilela, 1)1). Secretário de Estado
do Governo; o Exmo. Sr. Dr. Paulo Camilo de Oliveira Penna,
DI). Secretário de Estado pari Assuntos de Planejamento
e Coordenação Geral; o Exrno. Sr. Dr. Lourival Brasil Filho,
E)!). Secretário de Estado de Administração; o Exmo. Sr.
l)i'. Mário Assad, DD. Secretário de Estado do Trabalho e
Ação Social.

Introdução do Sr. Governador em Plenário

A Presidência nomeia os Srs. Deputados Carlos Eloy
e Emílio Haddad para, em comissão, introduzirem em Ple-
nário S. Exa., o Si'. Governador do Estado.

Transmissão da Presidência

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO FERRAZ)
- Vamos passar a Presidência (]os nossos trabalhos a S.
Exa., o Sr. Governador cio Estado (te Minas Gerais, o qual
proferirá palestra de encerramento (leste Simpósio sobre o
Desenvolvimento Siderúrgico Nacional.

A gestão do Governador Aureliano Chaves á frente
dos destinos do nosso Estado tem sido marcada, tU) campo
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da mineração e da siderurgia, por urna política incisiva de
valorização de nossos recursos e de defesa dos flOSSOS inte-
resses, no objetivo patriótico de melhor integrar Minas Ge-
rais no processo de desenvolvimento brasileiro.

Sua atuação, em perfeita sintonia com o Governo do
eminente Presidente Ernesto Geisel, sintetiza, aliás, o t)'-
sarnento dos nossos políticos e o anseio de todos os mineiros,
que, notadamente desde a geração de A rthuir Bernardes, vêm
lutando por elevar Minas Gerais à categoria de grande po-
tência siderúrgica no quadro econômico industrial da Pá-
tria brasileira.

Esta luta, conforme já frisamos anteriormente, não
resulta de meras reivindicações regionalistas, mas reflete
a exata compreenssão do p1obleImL siderúrgico nacional, que
não pode prescindir da melhor contribuição mineira para
sua expansão, a fim de possibilitar ao Brasil tornar-se, em
futuro bem próximo, segundo todos esperamos, principalmen-
te a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a maior potên-
cia mundial na produção de aço.

A palavra de S. Exa., o Governador Aurc.liano Chaves,
nesse encerramento dos trabalhos do Simpósio sobre o De-
seiivolviinento Siderúrgico Nacional, trar-nos-á maior con-
vicção de que Minas Gerais irá alcançar, com sua proficiên-
cia, a sua destinação, que lhe é reservada por natureza, de
liderança na indústria siderúrgica brasileira.

Com estas palavras, passo a Presidência dos nossos
trabalhos a S. Exa., o Governador cio Estado.

O SR. PRESIDENTE (GOVERNADOR AURELIANO
CHAVES) - Dando inicio aos trabalhos (lesta sessão do
Simpósio sobre o 1)eseuvoivimento Siderúrgico Nacional,
daremos a palavra ao Sr. Deputado Gerardo Renault, para
relatar as conclusões da última Reunião.

Tem a palavra o Sr. Deputado Gerardo Renault.
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O SR. DEPUTADO GERAFII)() RENAULT

Conclusões da 3.' Sessão

1 DA CONFERÊNCIA

Conferencista: Ministro I)i rcvu (le Araújo Nogueira

Orientador: Dr. Luís Verano

- 80% do pontecial econômico do Brasil está situado ao
sul do paralelo de Governador Valadares. A malha fer-
roviária central (São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio
de Janeiro e Espírito Santo) corresponde a 80% cio trans-
porte ferroviário brasileiro. Se esta malha atingir o ideal,
estará solucionada grande parcela cio transporte ferro-
viário nacional.

O PDF - 75/79 prevê uni suhprograma de atendimento
ao PSN que representa 35,6% do investimento total e ser-
virá aos três pólos industriais do País (BH - Ri - SP)
com participação integral da engenharia e indústria na-
cionais.

A ferrovia Bil - - SP está com o trecho BH Itutinga e
o ramal de Volta Redonda cai obras. A eletrificação do
trecho Ri - Si' deverá ter seu projeto pronto cm 30/11/
75, com o projeto de sinalização. A variante do trecho
Jeceaba - Barra do Pi raí já tem contrato assinado com
prazos fixados. Há IIIiI anteprojeto operacional em an-
(lamento para a Bil - Itutinga - Volta Redonda e um
projeto pronto para o ramal de Arcos.

O Corredor MG ES está com obras em andamento e
mitras em estudo l)t11t que venha a ser, de fato, um cor-
redor (te transporte e exportação. A navegação do Rio
Doce e objeto de estudos do Ministério (los Transportes.
As obras do Porto de \ilomia dotarão o Corredor de um
eficiente terminal marítimo. A EF'VM será a melhor es-
tLada de ferro de bitola métrica cio inundo, devendo trans-
portar mais de 120 milhões de toneladas anuais de mi-
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nério. Os trechos da RFFSA no Corredor estão sendo
remodelados. A IIFFSA está revendo os trechos de Costa
Lacerda - B1-I, Bl-1 - Goiandira e o ramal Ibiá - Ube-
raba

Setenta [)01 cento do transporte utilizado no escoamento
da produção siderúrgica para São Paulo é feito pelo se-
tor rodoviário. Este possibilitou o crescimento da eco-
iiomia brasileira. Contudo, tem-se que ajustar o modo"
de transporte à carga e às condições brasileiras. Estas
exigem uma adequada utilização do transporte ferroviá-
rio, o (lua! tem dificuldades em atender aos usuários,
pelas seguintes razões: l)aixa rotatividade dos vagões,
falta de integração intermodal e falta de desvios nas
grandes empresas. A velocidade média comercia[ de
vagões carregados da RFFSA, foi em 1974, de 6,3 km/h.
A RFFSA, para atender à indústria siderúrgica, encomen-
dou 20 mil vagões e 300 locomotivas. Somente com a eli-
minação daquelas dificuldades poder-se-á obter uma boa
ii tilização do material encomendado.

- Atualmente, o transporte rodoviário, devido às condições
peculiares, concorre, com vantagem, em parte, com o
transporte ferroviário.

- No estágio atual da economia brasileira há condições para
serem feitos investimentos maciços no setor ferroviário,
Pa11que OS transportes não constituam fator de estran-
gulanunto cio progresso nacional. Em 1980, a carga trans-
portada pelas ferrovias poderá alcançar quatro vezes
mais que a transportada em 1973 e, no ano 2000, talvez 8
vezes mais.

A comparação entre o preço da tonelada de soja exporta-
da e o de minério de ferro exportado justifica o incentivo
do governo àquela exportação.

-- Dos 14 principais produtos transportados pela RFFSA,
Minas Gerais é a principal produtora de cinco (minério
de ferro, cimento, ferro e aço, calcário e gusa). O pro-
blema do transporte da produção siderúrgica de Minas
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Gerais situa-se em três pólos de produção. O primeiro no
Vale do Aço (Rio Doce), cuja solução mais imediata (a
médio prazo) é a construção de urna linha Ipatinga -
Capitão Martins, com variantes por Ponte Nova, Visconde
do Rio Branco, Recreio, Três Rios e daí para. o Rio de
Janeiro ou São Paulo. O segundo pólo, na Grande BH, e
o terceiro, no Oeste de Minas, terão solução através da
Ferrovia do Aço e da Linha do Centro, que será remo-
delada.
Estuda-se a implaatação de um comando regional da
RFFSA em Bil, visando à descentralização administra-
tiva e à melhor localização do poder de decisão junto
aos usuários.

- O trecho Rio Casca - Monlevade, da BR-262, está prati-
camente pronto. Concluído o contorno de Monlevade,
será entregue ao tráfego, no máximo, até dezembro/75.
O projeto BH - Monlevade - Ipatinga está pronto, pro-
videnciando-se recursos financeiros para o início da rodo-
via em 76.

- O Ministério dos Transportes está estudando o problema
dos fretes ferroviários, devendo ser revista a política de
tarifas em vigor, que irá beneficiar a localização de
usinas •siderúrgicas nas proximidades das fontes produ-
toras de minérios.

II - DOS DEBATES

O Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, respondendo a
algumas tias muitas perguntas que lime foram feitas C que
contarão do ternário, a sei' publicado, (l(St(' Simpósio, acres-
centou a seguinte informação.
- -- 1 lá uma previs50 para ki'mninar a Ferrovia do Aço em
princípios de 1978. Si- este ideal iião for atingido. por qual-
quer mimotivo, P1'0CU1'U1'5C-ã CO11CiUÍla 110 menor tempo pos-
sível.
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São estas, Sr. Presidente, as conclusões da 3. 11 Scssio de
conferências.

O SR. PRESIDENTE (GOVERNADOR AURELIANO
CHAVES) - Concedo a palavra ao Sr. Secretário da In-
dústria, Comércio e Turismo, Deputado Federal Fernando
Fagundes Netto, que procederá à leitura de algumas respos-
tas oferecidas pelo Exmo. Sr. Ministro (los Transportes, Ge-
neral Dirceu Nogueira, as perguntas que lhes foram formu-
ladas, bem como outras respostas enviadas por S. Exa., o Sr.
Ministro (Ia Indústria e Comércio.

Com a palavra S. Exa., o Sr. Secretário.

Debates

O SR. SECRETÁRIO FAGUNDES NETTO - O Si'. Mi-
nistro da Indústria e Comércio havia prometido, ao termi-
nar a sua palestra no primeiro dia cio Simpósio, responder
às perguntas que tinham sido formuladas e que, por exi-
guidade de tempo, não puderam ser respondidas. Disse que
o faria até o final do Seminário e cumpriu sua palavra, res-
pondendo por telex às perguntas de vários participantes do
Simpósio, que passarei a ler:

"Conforme combinado com S. Exa., o Sr. Ministro, estou
encaminhando a V. Exa. as respostas das questões formuladas
em Plenário e que, em virtude da exigüidade do tempo, dei-
xaram de ser respondidas:

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO DE FARIA
(professor, representante do IEPHA - MG) -- Sr. Minis-
tro, acha V. Exa. que, para o ambicioso plano do Governo,
teremos recursos humanos, técnicos e engenheiros - sufici-
entes? Estão nossas escolas preparadas para isso?

RESPOSTA - Os planos para formação de pessoal,
de modo a acompanhar as necessidades da expansão (10 se-
tor siderúrgico, são considerados dentro de uma relação de
efeitos com esta e já estão em elaboração, devendo estar
terminados no primeiro semestre de 1976.
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PERGUNTA DO SR. RÓSCI() TEODORO DE SOUSA
(da Sociedade Mineira de Engenheiros) - () subsídio ao
transporte do minério de ferro - na forma de tarifa ferro-
Viária especial - leva ao paradoxo de uma usina localizada
Junto ao mercado consumidor apresentar maior viabilidade
econômica do pie a instalaçio ao pé da mina. Pergunto se
esse SUI)Sí(l j O e considerado no estudo econômico de locali-
zação de usinas.

RESPOSTA - A localização de usinas é problema
que envolve grande llúnler() de variáveis como: relação fre-
tes/P rod uto acal1o/matéria_l)1.jml; disponibilidade de
redatores; incentivos regionais; política de descentraliza-
ção; posicionamento do mercado; evolução (los mercados
a longo prazo; aproveitamento de infra-estrutura exis-
tentes etc. O Governo pode, através de incentivos e/ou par-
ticipação acionária de SUS (ml)rcsaS, (Stitutilar O desenvol-
vimento da siderurgia, por exemplo, em uma (leternhinnda
região. Ë o caso de Minas Gerais, previsto na Revolução 31

PERGUNTA 1)0 SR. LEONARDO FARES (estudante
de Engenharia Eletrônica do IPUC) -- Com relação à na-
cionalização da tecnologia siderúi'gica, há de se dizer que
a formação (lo engenheiro brasileiro se reduz à formação
(te técnicos de alto nível em equipamentos estrangeiros,
portanto, fl() se pode esperar nada dc nossos engenheiros
em matérias de tecnologia nacional.

Como V. Exa vê este fato?
RESPOSTA - O que ocorre é que o Brasil está pro-

(arando partir do estágio mais avançado que existe no
mundo e, com seu conhecimento, a partir daí gerar sua pró-
pri;i tecnologia

PERGUNTA 1)0 SB. \IAR('()S DANTAS (jornalis-
ta de O Globo) - Conforme o Di' . Aluísio Marins afir-
111011, a política, Il() tocante a indústria (te bem de capital, é
Obter o liláXitiu) de nacionalizací-lo possível na execução (lo
Plano Sidtrtirgico . Como compatibilizar essa política com a
necessidade dc obtermos créditos extensos para cobertura
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dos (léfiCits no balanço de pagamentos! Pelo que comentam
os empresários do setor, mais de 50% dos equipamentos es-
tão SCfl(lO obtidos no exterior (Irlaflolo poderiam serprodu-
zidos internamente, devido às exigências do Banco Mundial,
Exiuhank etc.

RESPOSTA - A meta do Plano Siderúrgico é que
a j)artici pação (Ia indústria nacional atinja valores acima de
80%, para estrutura de produção a ser implantada na próxi-
ma etapa do Plano Siderúrgico definido pela Resolução 31/75,
do CONSIDER. Nas etapas em execução antes tia aludida
Resolução, este número evoluiu de 23 a 45%

PERGUNTA DO SR. CLAUI)I() MOT1'A DE FARIA
(estudante de Engenharia Metalúrgica da Escola de En-
genharia da UFMG) - Si'. Mestre, corno é do conhecimen-
to de V. Sa., os índices (te Iricratividade e retorno de capital
(la siderurgia nacional ainda não conseguiram aI)rOXiIUUr-SC
os ífl(licCS de lucratividade e retorno de capital conseguidos
pela indústria de transformação secundária. Não acha V. Sa.
que, j)ii ralciamenle &IOS programas de expansão da siderur-
gia em Minas, deveríamos desenvolver projeto de transfor-
mação secundária que possibilitassem a transformação in
loca do metal obtido nas usinas já instaladas e nas a ser
instaladas?

RESPOSTA - O problema de rentabilidade (Ias clii-
presas siderúrgicas é atualmente objeto de estudos de grupo
intcrministcrial funcionando junto da Secretaria Executiva do
C()XSIDER A filosofia deste trabalho é (lar ao ramo uma
rentabilidade que perni ita formação de recursos próprios
compatíveis com os objetivos do Plano Siderúr gico Nacional

PERGUNTA 1)0 EX-DEPUTADO RENY BABEL()
(autor do projeto que criou a 1 . Comissão de Siderurgia no
Poder Legislativo (lo País, na Assembléia de Minas) - Sa-
bemos que o investimento para produzir uma tonelada de
aço é normalmente inferior ao preço de duas toneladas im
portadas, e que o crescimento da indústriasiderúrgica, den-
tro das metas já fixadas para os próximos 10 anos, vai cxi-
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gir unia inversão cm equipamentos da ordem (te um liilhiio
de dólares. Pergunto:

1 - É prOl)óSilO do Governo consentir cm novas
importações (te aço?

2 - Não seria mais próprio lai' prioridade à AÇO-
MINAS para desenvolver sua implantação, tendo cm vista o
baixo custo (te sua principal matéria-prima o minério, (10
que ativar planos em outros Estados?

RESPOSTA As metas do Plano Siderúrgico, no
que [auge as importações, é evitá-las e, até, termos uma ca-
pacidade de produção evoluindo acima da demanda interna.
A diferença seria utilizada para exportações.

A prioridade a Minas foi dada através da Resolução
31/75, do CONSIDER.

PERGUNTA DO DEPUTADO FÁBIO VASCONCEL-
LOS Sr. Ministro, com o escasseamento gradativo das reser-
vas de manganês no Estado de Minas Gerais, com o proble-
ma do teor de álcalis do minério de Mato Grosso e com os
custos elevados de cabota gem no Brasil, que oneram sobre-
maneira o preço do manganês da Região Centro-Sul, per-
gunto como o Ministério da Indústria e Comércio tenciona
equacional' o suprimento (10 manganês para atender a gran-
diosa expansão da siderurgia brasileira?

RESPOSTA - O suprimento de minério manganês
está equacionado (la seguinte maneira:

- Atendimento do mercado interno.

-- A redução do teor de álcalis do minério de Mato Grosso
é já viável tecnicamente, estando em execução estudos sobre
a economicidade do processo.

- O frete do minério do Amápa j)i1I'1 o mercado interno
1)0dc1'á ser Seilsivelmeilte reduzido (IUafl(lO este mercado
oferecer escala para navios com tamanho em torno de 40
mil toneladas.
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PERGUNTA DO SR. BRUNO BAFILE (Diretor-Pre-
sidente da IESB e SOMIFRA) - Sr. Ministro, há conve-
niência na associação de empresários mineiros com grupos
externos, Lendo em vista o vulto (los investimentos necessá-
rios ao desenvolvimento siderúrgico e a necessidade de absor-
ção de tecnologia?

RESPOSTA - Não existe, para a siderurgia, trata-
mento ao capital externo diferente do que é dado a outros
setores industriais.

PERGUNTA DO PUBLICITÁRIO LUIS ALBERTO
DE CASTRO - De que maneira V. Exa. examina e até
onde admite a participação do capital estrangeiro na indús-
tria si(lerúrgica nacional?

RESPOSTA - A mesma dada ao Si'. Bruno Bafile,
acima.

PERGUNTA DO SR. LEONARDO TEIXEIRA (estu-
dante (Ia Escola Técnica Federal de Minas Gerais) - Te-
rnos ou teremos know-Jzow para acompanhar e desenvol-
ver os projetos siderúrgicos ou ainda importaremos know-
-/10W japonês? (ou de outros países) . Os projetos da USIMI-
NAS são feitos lá.

RESPOSTA - O Brasil já possui hoje know-how na
área de engenharia de processo. Na área de detalhamento de
projeto o que falta transferir de tecnologia é somente no que
tange a alguns tipos de equipamentos e deverá ser acelera-
(to nos próximos anos, mediante trabalho ora em execução
como componente no plano mestre de siderurgia e resultado
da decisão do Governo através da Resolução 31, (lo CONSI-
DER, relativa à nacionalização dos equipamentos siderúr-
gicos.

PERGUNTA DO SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
- A RFFSA continuará a subsidiar as usinas siderúrgicas
fora de Minas através de fretes abaixo (lo custo, para minério,
continuando a onerar as siderurgias mineiras com fretes
acima do custo para os produtos acabados?
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A USIMINAS continuará para minério acima do custo,
ficando cm desigualdade com a CSN e COSIPA?

RESPOSTA: A decisão cio fortalecimento de Minas
Gerais como pólo siderúrgico deverá ser acompanhada por
uma Série de medidas complementares. A relação frete pm-
(luto acal)ado/matéria-prima é decisao (Ia área cio Ministé-
rio dos Transportes, e poderá ser urna delas.

PERGUNTA DA SI-ITA. MARIA LUIZA MIRANDA
SILVA (técnica cm Administração da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais) - Qual a importância do minério de
ferro de Porteirinha, Minas Gerais? Está este município inte-
grado no Plano Siderúrgico Nacional? Devo esclarecer que
pertence à área da SUDENE e está próximo à estrada de
ferro.

RESPOSTA - A exploração do minério de Portei-
minha vem sendo objeto de estudo de viabilidade técnico-
-econômica por parte da Cia. Vale do Rio Doce. Dependen-
do do resultado final, este fator será levado cm considera-
ção para o plano mestre de siderurgia.

PERGUNTA DO SR. GILBERTO VI El RA (estudante
de Engenharia da UFMG) - Tendo em vista que estamos
cm via de um grande desenvolvimento no setor siderúrgico
e que os insuinos básicos representam 60% do custo final do
aço, e que o carvão mineral, que age corno redutor, é o mais
representativo, o que está sendo feito para o desenvolvimen-
to do plano do carvão nacional?

Sobre a redução deste na fonte -- o coque siderúr-
gico o que tem sido leito e quais as metas? ColtimIa1'(-
iiios sempre a imiiportar a maior parte do carvão utilizado?

RESPOSTA Podemos informar que a participação
percentual do carvão nacional nas misturas do carvão para
fabrica çiio (1V coque devera icrmiiaimiem 1 rlaltera(la nos pró-
xlmnus afloS . A política atual, conlornit exposto na Resolu-
ção 31/75. do CONSIDER, é partirmos para uma diversifi-
cação (IV redutores tia si(lcrtIrgia e i niciartiios, já, investi-
mentos tecnológicos na área de carvão, para uso em redução
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direta como via para o melhor aproveitamento de redutores
nacionais.

PERGUNTA 1)0 SR. DEPUTADO KE11L KUMAIRA
- Por que a participação da STDERBRÁS no projeto da
AÇOMINAS se faz através de outra empresa, quando no Rio
Grande do Sul a S1l)ERBRAS participou diretamente?

RESPOSTA A participação do Governo num Iro-
l eto pode ser feita tanto diretamente pela SII)ERBRÁS, como
por uma subsidiária

PERGUNTA DO SR. DEPUTAI)() GENÊS1O BER-
NARDTN() DE SOUZA	Rcivindicaçôo de Minas: 1.
CXI)aflSãO da USIMINAS. 2. - AÇOMINAS Ao que nw pa-
rece, a expansão da USIMINAS será aplicada à AÇOMINAS.
Desta forma, Minas Gerais não estaria perdendo uma side-
riirgica ?

RESPOSTA - O Plano Siderúrgico, além de definir a
implantação da AÇOMINAS, prevê a expansão da USIMI-
NAS de 3,5 milhões de toneladas/ano (te lingotes para 5,5
milhões.

PERGUNTAS DO SR. DEPUTAI)() ,JOR(;E CABONE
-- V Exa mio acha que a política integrada (te mineração e
siderurgia poderia ser alcançada atraves (Ia criação dc uma
taxa específica sobre a exportação tio minério? Mais ainda:
esta taxa fl() deveria ser aplicada na instalação (l( Si(lflu1-

gias ele médio porte, nos Estados ele origem do lulinério ex-
portado?

O Brasil está em vias de criar o seu 3: pólo petro(luí-
mico. Muito embora Minas Gerais disponha de uma grande
refinaria a Refinaria Gabriel Passos -- remotas são as
possibilidades deste pólo ser implantado em nosso Estado.
Sendo, porém, Minas Gerais um dos maiores celeiros de mi-
iiério tio inundo. dispondo ele água em abundância, farta
energia elétrica e transporte rodoviário, e agora ferroviá-
rio, assegurando o transporte do minério e o retorno a Mi-
nas Gerais do carvão, por medida (te economia, direito e
.1 uistiça, não se impõe, com urgéncia, sol) O patrocinio do Go-
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A Assembléia Legislativa do meu Estado, através de
iniciativa de sua Comissão Executiva, presidida Pelo ilustre
i)eputado João de Araújo Ft'rI'a7., C (lii Comissão de Side-
rurgia, estahelec(u LUfl rc.bne de estreito relacionamento
(0111 O 1O(l('r Executivo, a tia vés da Secretaria de Indústria,
Comércio e 'l'iirisino, pflII (jile J)ti(IéSSCIÏIOS avaliar, e ava-
liar com segurança. através da presença. neste Plenário, de
autoridades responsãveis por setores (II i'(ta 011 intiii'etaineii
te 1 e.ados ao problema siderú i'gico. a realidade (IEIC estamos
vivendo e, em (tecOiTêiIcia dela. as perspectivas que prnS
l)1i ttar.

E claro que há necessidade crescente em todas as na-
çes (lo mundo, mais particularmente naquelas que decola-
ram como IIO caso (lo Brasil para o pleno (lesenvoivi-
ncn [o, de tiiii 2ciacioililmento cada vez mais estreito entre
os Poderes da Repiblica, para que, deste relacionamento,
resulte o maior benefício para a eoletivi(ladc

Alegia-ine verificar que isto está acontecendo em Mi-
nas Gerais e alegra-nie Sobretu(k) porque tenho dito repeti-
das VeZeS, e fl() me cansarei ntiiia de o fazei, que a tiansi-
Iorle(Iade dos aia i a Ia Los que caracteriza essencialmente o re-
gime (iCifiocrilticO (teve incidir naqueles que exercem o co-
mando even liiiil da causa pública, cm qualquer setor, eia qual-
(111r ciriiiiistà ncil, cm qualquer degrau, aquele espírito (le
humildade evangélica que faz ('Olfl tine cada um de, nós seja
consciente de que, lio inundo complexo Cruque vivemos,
quem sabe miii lo. sniw pouco . E que o trabalho há (te SCF
sol)reLul(lo um ti'ahi 1 tio associ;i tivo . Não há necessidade (te
tpie abdiquemos tios nossos [)OMieiOfl;IIlle utos E preciso, tão-
-somente. que os exercitemos com convicção segura, com leal-
(Ia(le g com polidez & t<1 ii (aça()

[SP (Ci Sol) reniam, i ra (IS 110ifl('miS da Oposição, por-
que já a exerci. Sei perfeitamnen te que, (Iii mesma manci-
ra em que navegantes carecem das bóias tie luz para hu-
Iizzmreiu (0t'tett ilHi h O roteiro (iii sua navegação, o Poder
FXecutivo precisa também (Ias cii ficas Iurlmiulu(las pelos
rel)resentantes do povo, formuladas criteriosamente, para
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que ele tenha urna indispensável bóia de luz batizando sua
atuação administrativa.

É dentro (leste princípio que atuo e não me move ou-
tro. Deus me despiu do sentimento de vaidade, a não ser este,
que eu tenho plenamente, (Ir que sou um profissional capaz.
Somente este. Nenhum outro.

Quero apenas que, ao final do meu mandato, Deus
inc ajude. a dizer que não fiz nada sozinho, mas (11C fiz com
a contribuição de todos. De todos sem distinção, porque a
obra de construir a grandeza de urna comunidade nunca
será válida se exercida exclusivamente por um indivíduo.
O inundo contemporâneo é sobretudo um mundo em que os
homens (levem exercer lideranças pela razão e não pelo ca-
risma. Por tudo isso me é grato falar nesta Assembléia do
l)O\O iiiiflcirø, e falar SOh1e um tema SOl)re O já discor-
reram autoridades abalizadas do setor. Mas, como é um
tema que nos envolve a todos, é claro que o eventual Chefe
do Poder Executivo do Estado não deveria ficar ausente a
pronunciamentonciamento desta natureza.

O que inc foi proposto foi especialmente fazer uma
avaliação da participação mineira no Plano Siderúrgico
Nacional. Para fazê-lo, inicio por um retrospecto do posi-
cionamento da siderurgia no mundo e da evolução de seu
comportamento, para, dentro (teste enfoque, situar a pOSi-

Ça() do Brasil e retirar da posição nacional a posição minei-
ra, dentro da realidade atual, dentro de perspectivas futuras.

A j)FO(tUÇão mundial de [IÇO 110 ano de 1974 sofreu re-
percussão direta da crise internacional de energia.

Conversava há ROUCO tempo com este ilustre enge-
nheiro siderúrgico (tie é o Dr. Luís Verano. Trocávamos
idéias a respeito (la correlação existente entre o crescimento
do produto interno bruto e a demanda (te produtos siderúr-
gicos. É claro que na formação do produto interno bruto
interferem diversas variáveis. Mas, há algumas que inter-
ferem com extrema significação, o que nos permite às vezes
tira r paràmctros isolados que compõem o crescimento do pro-



116 -

(luto interno bruto e que, avaliados isoladamente, permi-
te-nos formar um juízo seguro do desenvolvimento de urna
coletividade do País. Assim, é comum estabelecer-se como
ponto cio referência a delnan(ia eni quiiovatls/hora de ener-
gia per capita por ano, como índice revelador do desenvol-
vimento de uma Nação. É também comum estabelecer-se,
como índice válido, o índice de crescimento da demanda de
produto siderúrgico, para se avaliar o crescimento ou O (te-
senvolvimnento de uma nação. 1-lá, naturalmente, um deter-
minado grau de elasticidade entre um e outro. Vale dizer
que é preciso às vezes que determinado setor atinja indices (te
crescimento percentual razoavelmente mais elevados para
propiciar crescimento mais baixo (10 produto interno bruto.

Estudos feitos nos levam a uma razoável relação (10
uni ponto cinco para um entre o crescimento (te demanda
de produtos siderúrgicos e o crescimento do produto inter-
no bruto. Vaie dizer que, para o crescimento do Produto In-
terno Bruto da ordem de 6% ao amio, é pI'eCiSO 9,5 a 10%
Isto nos permite estabelecer uma col'relaçac) entre o comporta-
mento cia economia mundial, no pie concerne à apresenta-
ção de, ífl(IICCS negativos de crescimento do produto interno
bruto de vi'mrios países cio intimido, com respectiva correla-
ção com O crescimento negativo extremamente superior do
crescimento cia demanda de P1'01 I11 (OS siderúrgicos

O Brasil apresentou, em janeiro de 75, relativo a ja-
neiro do ano passado, um crescimento de produção ola or-
dem de 0,54, . O nosso crescimento (te consumo é da ordem
de 109.' ao ano. O que indica facilmente que nosso crescirnen-
ti) (te pi'odtição de ao está caminhando sensivelmente aquém
do cresci ilieiit() (ia denimntia de aço. Há. miattm ralmnente. unia
razoável olemna n(izi eon ti(lm, a ser suprida pelas nossas usinas
si (leru riciIs

A comunidade ctmropéia, Cuja produção mensal esta-
va em torna dc 11,1 mnjilmes de toneladas. em 71, teve uni
sensível decréscimo cm 75, da ordem de 6
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O Reino Unido foi o único que apresentou um cresci-
incuto expressivo na produção de 1G.. Os Estados Unidos,
cuja produção mensal de aço corresponde à da COfliUfl idade
européia. apresentou uni decréscimo de produção (te 9,50,/0.
O mesmo acontece com o Jap .-

'
M. Entre OS (;utros países es-

tão englobados, praticaniente, todos es da América Latina,
cuja produção fugiu especificamente à regra geral de de-
créscimo. Indiscutivelmente, SOOS um continente de (te-
manda ainda extremamente baixa, cuja faixa de elastici-
dade ainda é muito grande. Embora tenhamos, a princípio,
percentuais relativamente pe(fuenOs, esses percentuais ifl-
dicarain unia razoável tendência de crescimento.

Agora vamos ver a presença do Brasil (leiltrO (IJ Amé-
rica Latina e do inundo. Como está a prc(luçao mensal,
tOfliafl(k por base j aneiro/75

Foi registrada em janeiro de 75 uma prO(ltlÇãO de
62; mil toneladas para o Brasil, e 1.4.59 mil toneladas para
a América Latina, sendo a produção do resto do mundo de
.9.078 mil toneladas.

Embora a produção do Brasil represente quase 50%
da produção da América Latina, esta é unia faixa extre-
inainente inexpressiva na produção mundial, sendo tanibiii
a pi'odtição da América Latina insignificante (leu 1 r() (la
produção IIiuhi(Iia 1 de itÇ()

Enfocamos. inicialmente, a produção de aço. Mas
vamos levar em consideração as três etapas fundamentais de
um processo siderúrgico: a produção de gusa; a produção de
pré-reduzidos; a produção de lingotes de aço; a produção (IC
laminados planos e não-planos e, finalmente, a produção
(te ferro-liga.

No cine concerne, especifica mente, à produção (te gusa,
)OSiÇitO do Brasil é a seguinte: cm 197-1, registramos uma

produção anual de gusa da ordem de seis milhões de tone-
bulas, que ultrapassou sensivelinente a produção de 1973.
Dentro do contexto da América Latina, o único país que se
situa numa faixa (te comparatividade com  Brasil é o Mé-



- 1-18 -

xico, mas com unia produção bastante inferior (3,2 milhões
de toneladas em 1974)

Não há dúvida nenhuma, e é ponto pacífico, que é
extremamente importante produzir o aço. Mais importante
contudo é consumir. É claro que a indústria siderúrgica não
e a mais significativa das indústrias, no que concerne ex-
plicitamente ao número de empregos gerados por cruzeiro
de investimento. É até pouco significativa. Mas é pelo volu-
me. pelos valores absolutos, que ela realça. A siderurgia
nacional empregava 117.801 pessoas, em 1974, contra 101.130
cm 1973. No tocante a 1973, a siderurgia nacional gerou
Cr$ 1,7 bilhão de tributos. .Já em 197-1, um ano depois, ge-
rou Cr$ 2,5 bilhões de tributos. O inlicc (te faturaniento al-
cançou (r 10,3 bilhões em 1973 e Cr 16,5 bilhões cm 197-1.

Percebe-se, facilmente, que o complexo siderúrgico é
de indiscutível importância para a economia (te qualquer
nação e, particularmente, para Minas. Se temos o 1)rCl1Cfl
do carvão, e cspccificaniente (lo carvão nacional que não é
conceituado como de boa qualidade para a produção (te coque
siderúrgico, a verdade é que é j)OSSíVCI, através de tratamento
especial, melhorar sensivelmente suas características, no que
(hz respeito à )I'o(lUÇaO (le coque siderúrgico. É claro que
isto está intimamente ligado ao custo de produção. Mas as
reservas de carvão do País são estratégicas e devem ser cui-
dadas com extrema segurança

É claro que a geração dc energia termoelétrica, tendo
como combustível-base o carvão, também é vital. Na me-
dida em que otimizarmos o carvão para produzir energia
terinoelétrica. poderemos melhorar o tratamento do carvão
para a industria siderúrgica. Além disso, fl0550 Carvão tem
rejeito pirítico, e o Brasil não é país que possa dar-se ao lu-
xo (te desprezar a possibilidade (te aproveitamento <to en-
xofre.

Temos, no Brasil, três insumos básicos para produzir
aço, e Minas dispõe basicamente de dois, sendo um deles
indispensável: o minério (te ferro, sem o dual 1180 SC 3)rO(lLtZ
aço. A tecnologia de hoje ainda não nos permite utilizar
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adequadamente outros redutores. No momento em que a
tecnologia avançada nos (ler a possibilidade de usar, em
larga escala, o hidrogênio, aí então vai-se abrir urna pers-
pectiva de razoável importância para nossa indústria side-
rúrgica.

Além cio mais, gradualmente, a tecnologia contem-
porânea está possibilitando a melhoria da escala de produção
dos altos-fornos. Isso significa menor quantidade de carvão
por tonelada de aço. Vários siderurgistas que me ouvem
neste instante sabem perfeitamente que a tecnologia de in-
jeção de finos de carvão, pelas ventaneiras laterais de altos-
-fornos, dão-nos a perspectiva de um aumento de 25 a 30%.

Por tudo isto ver-se-á facilmente que, quando Minas
Gerais reinvindica, dentro do contexto nacional, uma parti-
cipação maior na expansão da siderurgia nacional, não o
está fazendo P°" stttaiisino, ou P c" posicionamento mera-
mente de natureza política. Ë claro que o está fazendc, tam-
bém, em função de um posicionamento político e em de-
corrência de contingências nacionais, vale dizer que a posi-
ção que defendemos serve a Minas, mas também serve ao
Brasil.

Os senhores verão, no decorrer desta exposição, que
(- ,;ta não é uma afirmativa vã, mas realista.

Quando analisamos o complexo siderúrgico nacional,
verificamos que quase todos os índices de 71, em relação a
73, apresentaram crescimento. Um crescimento modesto, é
verdade. Por outro lado, também apresentou um decréscimo
no semi-acabado e, obviamente, nos laminados planos. Isto
está intiniainente relacionado com crise de energia e da in-
dústria autoniobi 1 istica, em conseqüência.

A tendência de crescimento da siderurgia nacional é
relativamente baixa. Está muito aquém de acompanhar o
crescimento ideal. Isto vai refletir, é claro, na nossa balança
comercial, com reflexo na manutenção de nossos níveis de
vicia. Para exemplificar, basta observai' que no ano passado
tivemos uma importação de aço da ordem de 3 milhões de
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dólares, talvez um pouco menos de que isto. Este ano deve-
IUOS ultrapassar CSSI ordem (te grandeza.

No quadro geral da produção siderúrgica brasileira,
Minas Gerais aparece com destaque. Isto se deveu, inicial-
mente, á iniciativa privada, que não se submete a pressões
locacionais. Esta .só pode exercer o l)O(ler 1)t'lbuiCO.

Minas com parece hoje com 68.7% da produção de gu-
sa, da produção de aço em lingotes; 31.3 da produ-
ção de laminados, sendo 28"- de planos e 38% de não-pia-
nos, e, finalmente, quase 50% de ferro-ligas.

É esta a realidade. Uma realidade (IUC se formou natu-
ralmente, iiiesiiio cuntingenciada por fatores negativos como:

- A composição de sistema de fretes. Isto foi
abordado em conferência, pelo Exmo. Sr. Ministro dos Trans-
portes. Não nos cabe voltar ao assunto.

2' A inexistência de um 5011(10 mercado interno
em Minas Gerais, para absorção desses produtos da Si(le-

rurgia
As duas causas se somaram para se contra pir a outras

((UC somavam a favor - a existência (te minério de ferro,
a existência (te unia natural vocação side'úrgica do Estado,
consubstanciada tia existência digo sem receio de equívoco
- ((OS melhores siderurgistas (leste País. Até porque aiim S(
encontra a gênese da engenharia siderúrgica nacional, com
o respeito à nunca assaz lembrada Escola de Minas de Ouro
Preto.

Agora esses conlingencionamentos estão sofrendo ní-
tida i'cversao É que estamos melhorando o nosso sistema de
transporte rodoviário. Ai eslú a Estrada (te Ferro Belo Ilo-
rizonte São Paulo, que é tinia estrada em Minas para ser-
vir ao Brasil. Ela vai servir ao nosso Estado, mas não foi
construída em função do IIOSSO Estado. Temos já estrutu-
rada uiii:i iii(lUStl'it de transforniação e I1('S[c ponto ren-
(klfloS IiOSSaS homenagens ao Governo que substituo, o Go-
V€Ffl() (10 Sr. Bondon Pacheco.
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Estamos criando uma infra-estrutura importante para
O CQflSUflIO (10 produto siderúrgico.

Além disso, estamos, necessariamente, compreendendo
algumas realidades que, ou passaram despercebidas ou su-
peraram a vontade daqueles cine desejavam resolvê-las. O
problema do nosso Vale do Rio Doce, vale extremamente
importante, flIS desvinculado da malha ferroviária mineira.
Conseqüentemente, desvinculado da economia do nosso Es-
tudo. Daí a razão dos entendimentos que estamos fazendo
para viabilizar nossa AÇOMINAS - e não desejo viabili-
zá-la paraque seja obra do Governo Aureliano Chaves, mas
para que seja obra de tO(IOS os mineiros.

Neste contato que estamos mantendo com a Compa-
nhia Vale do Rio Doce e com a SIDERBRÁS através da US1-
M [NAS, sua subsidiária, estamos levando cm conta todos os
aspectos fundamentais que envolvem a implantação, neste
Estado, de um complexo siderúrgico que consolide, defini-
tivainente, a nossa 1 osição de vanguarda na produção de
aços do Brasil.

Estamos viabilizando lodo um processo ferroviário
que represente a presença da Companhia Vale do Rio Doce
cm Belo 1-lorizonte, assegurando-se, em conseqüência, efe-
tiva integração ferroviária em função dos corredores de ex-
portação. vamos, com isto, colocar os trilhos da Compa-
nhia Vale do Rio Doce por este Brasil Central afora, mas não
vamos ficar só nisso.

Estamos conversando para envolver estes aspectos
todos e, é claro, estamos também conversando com a SI-
DEEBRAS para que ela j)artici[)e ativamente do capital da
nossa AÇOMINAS. Sei que o Estado não tem recursos pró-
prios para resolver o problcnm de uma AÇOMINAS, que
pretemideinos adequada à realidade nacional no que concerne
O() seu volume de produção de aço.

Os siderurgistas que aqui estão sabem perfeitamente
que produzir uma tonelada de aço significa investir não me-
nos dc 800 ou 900 dólares.
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Isto significa que se tivéssemos que fazer a AÇOMINAS
por conta do Estado, teríamos que parar nossas hidrelétri-
cas, o sistema viário, nossas escolas, nossos postos de saúde.
Não poderíamos fazer mais nada, e isto é totalmente inviável.

Estamos especificamente convocando. Vamos partici-
pai , . Vamos participar especificamente e não simbolicamente,
maS participar dentro das possibilidades do Estado, sem
c ie esta participação signifique, necessariamente, uma re-
troação das nossas obrigações (te investir em setores básicos
do nosso desenvolvinien [o. Estamos convocando para que
isto se transforme numa realidade. Vamos todos dar as
mãos, vamos fazer juntos a nossa AÇOMINAS. Mas não
apenas isto. Não vamos ficar [ão distantes de algumas rea-
lidades que significam conquistas da tecnologia contempo-
rânea.

Evidentemente que, se nos entendimentos que esta-
mos processando com a Companhia Vale do Rio Doce, a par
da convocação que a ela fazemos - - e devemos registrar
aqui que ela respondeu com o máximo de boa vontade, com
um comportamento correto, através de seu Presidente - se
esta Companhia se dispuser também investir por conta pró-
pria nos setores específicos de redução direta, que é uma tec-
nologia nova, mas que representa efetivamente usinas de
l)C(l 1t10 porte, usinas de no máximo 100 mil toneladas, fun-
cionando pelo processo de redução direta de pellefs, se ela
resolver partir para este investimento, evidentemente que irá
ter o aplauso de todos nós. Isto porque redução direta si-
gnifica montar uma usina de peileis de alguns milhões de-
toneladas; redução direta significa, efetivamente, produzir.
Produzir peileis significa abrir perspectivas para sua utili-
zação em alto-forno, melhorando o produto fumaI

Tudo isto faz parte de um complexo que, se a Com-
panhia Vale do Rio Doce se dispuser a levar avante, há de
receber os aplausos de todos nós. Qual vai ser a dimensão da
A ÇOMINA S? Estamos examinando várias alternativas. Gos-
taríamos, é claro, de caminhar 1)al'a uma usina de primeiro
estágio, de 4 milhões de toneladas.
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Mas, onde buscar recursos para unia usina de 4 milhões
de toneladas? Percorri para isto a Europa inteira para discu-
tir, para conversar com os industriais e saber especificamen-
te o que há em matéria de financiamento. Financiamento
existe, evidentemente, mas com garantias. Se pudéssemos
financiar sem garantias, não haveria problema algum. Es-
tivemos com os ingleses, com os alemães, com os franceses,
com os luxemburgueses, com os italianos. A primeira inda-
gação deles era: qual a participação dos senhores nos riscos?

Este problema ira nós é fundamental: quanto custa
uma usina de 2 milhões de toneladas. i evidente que o custo
de tonelada de aço versus tonelada de produção cai na medi-
da em que aumenta a produção. Isto não é mistério. Resta
saber qual o esquema financeiro de que vamos lançar mão.
Estamos estudando várias alternativas. Se pudermos ins-
talar uma usina de 4 milhões de toneladas, tanto melhor.
Mas, se não conseguirmos isto, naturalmente não vamos con-
tinuar sonhando e deixar de realizar uma usina de 2 milhões
de toneladas.

Este é o problema no qual estamos engajados. .Já es-
tamos com este esquema em fase de estudo. Queremos, neste
instante, render as nossas homenagens a todos aqueles que
se engajaram na altura pela AÇOMINAS. Aqueles que
passaranl pela diretoria da empresa merecem todos eles os
nossos aplausos. Mas, agora, temos que fazer uma usina e,
por mais que queiramos filosofar, só temos agora uma condi-
ção: convocar para fazer usina quem já fez usina. Foi esse
o critério adotado por nós, juntamente com o Secretário da
Indústria e Comércio. Estamos agora com esta equipe de
homens experimentados, examinando o l)L'Obleflia sob todos
os aspectos, técnicos e econômicos. Éclaro que nosso pro-
blema fundamental é o econômico, pois temos razoável ex-
periência no setor tecnológico para transformar esse nosso
desejo em realidade. Mas agiremos sempre fiel àquele pen-
samento de Jesus no Sermão da Montanha: "Poder o que se
quer, l)ai'a não ser frustrado; querer o necessário para não
ser desregrado".
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Isto é o que está balizando nosso comportamento. Es-
pero (file dentro de pouco telnj)0, em espaço uno superior a
dois meses, nós tenhamos isto definido. E, quando tiver, D'--
1'() levar 10(105 os nossos i'cpi'csen [antes do po\'e, na Assem-
bléia Legislativa e na Câmara Federal, para tomar c'nl
mento dodo (1UC se pretende fizer no s ,. ' 101. side:úigico, basca-
mente na AÇOMINAS . Todos, l):u'a que nós possamos parti-
cipar (lesta luta que nos é comum.

Para finalizar, gostaria de abordar rapidamente outro
assunto.

Estamos sempre miando cm recursos naturais não
renováveis. Pois bem, são n'cursos naturais não rcnovúvcs
O earvao, O petróleo, O fl11Iil'1O (te ferro, O urânio também
se esgota, não é renovável A grande fonte de energia que o
mundo conhece é o sol, através do fenômeno (Ia fotossín-
tese. O knôineiio (ia fotossíutt'sc é tanto mais intenso e sig-
nificativo quanto maior for o índice sola rim étrico. Daí a ia-
i.ão pela qual nossa atenção sempre é chamada para as grau-
(les reservas florestais tropicais. As florestas dos trópicos
S() mais exuberantes, não porque a terra seja melhor, pelo
contrário, as vezes, a terra é f)iOl', IIUiS o fenômeno da fotos-
síntese e muito mais intenso,. O 1)mobI('ma específico) (', pois,
verificar como til ilizar, e o fazer racionalmente, um bem
natural renovável, que re I)l'es(' o la uma riqueza extraordi-
nária, principalmente para uni pais como o nosso, que tem
três coisas fundamentais para a utilização da madeira: espa-
ço vital, baixa (lensi(luolc demográfica e alto índice solarimé-
ti'ico, especialmente na faixa tropical.

No passado, sempre confundimos o consumo da madei-
a com indice de subdesenvolvimento. Relacionávamos o

consumo da mna&k'ira com o fogão a lenha, P°' exemplo.
Isto J)orqiic a nossa tecnologia de ultilização de madeira
ainol não evolui ii de umamieii'a eonveiiieimte Qual o processo
([itt' utilizamos aI it;mliil('iile para O cotistimo da madeira? -
Extrai-se a mna(l('it'a co i'boniza-se a madeira; perdem-se
todas as substâncias voláteis; peneira-se o carvão; joga-se
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no monte o fino do carvão. O carvão fino vai-se embora,
joga mio nos rios que	 poluir.

O carvão peneirado, finalmente, vai para o alto-for-
no para produzir gusa. O prOccsSc tacional de utilização
da energia solar através da madeira vem sendo desenvol-
vido, POflIUC é uma fonte extraordinária de riqueza cjuc não
pode ser jogada à margem cio nosso desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico.

Neste processo, os voláteis C0fl(leflSa(IOS vão ser utiliza-
dos na redução direta e na indústria iju mca, suhsii luindo o
petróleo.

A par da extração de óleo, resina, borra para produ-
ção de rações, a madeira pode ser utilizada racionalmente
para a siderurgia, tanto na siderurgia convencional, na pro-
dução de gusa, como na redução direta. Esta é a utilização
racional cIa madeira, que devemos introduzir eni Minas
Gerais.

Eram estas as informações que eu julguei de meu
dever prestar a esta Assembléia Le gislativa e seus ilustres
Deputados. Por tO(lO o respeito e consideração que tenho por
esta Casa do povo, estou ccl lo de que ela há de lutar conos-
co na consecução do objetivo que nos é comum, qual seja
() de servir bem ao UOSSO Estado, COIIdUZiU(lO-O l)aI'a a posi-
ção de relevo (IUC (leve ter III) co serto da FNk'ritÇaO, l)01'tltIC

engrandecer Minas é contribuir substancialmente para o
engrandecimento (lesta Pátria que todos estimamos igual-
mente.

Entrega Simbólica de Diplomas

O SR. PRESIDENTE (GOVERNADOR AURELIANO
CHAVES) - Vamos I)lssi1r agora à distribuição siml)óliCa
de (lil)10m(t5.

O Sr. Presidente da Assembléia Legislativa informa-
-me que serão mais de mil diplomas a serem distribuídos.
Como o tempo é relativamente curto, vamos proceder à en-
trega de apenas 30 diplomas.
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Tenho o prazer de convidar o Sr. Deputado Emílio
Fladdad, que teve uma participação efetiva no sucesso deste
Simpósio, para receber o seu diploma.

Convide o Dr. Luís Verano, que é quem deveria estar
fazendo a palestra em meu lugar sobre siderurgia

Convido o Sr. Deputado Carlos Eloy, DD. Presidente
do Diretório Regional da ARENA.

Convido o Sr. Deputado Jorge Ferraz, DD. Presiden-
te do Diretório Regional do Movimento Democrático Bra-
sileiro.

Convido o Sr. Deputado Amilcar Padovani, digno Pre-
sidente da Comissão de Siderurgia e Mineração da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

(:omivido o Dr. Gilberto Diniz, DD. Vice-Presidente
da Cia. Siderúrgica Nacional.

Convido o Dr. Fábio Araújo Mota, digno Presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Convido o Dr. José Romualdo Cançado Bahia, digno
Presidente cia Associação Comercial de Minas Gerais.

Convido o Sr. Deputado Fábio Vasconcelios, digno
Vice-Presidente da Comissão de Siderurgia e Mineração.

Convido o Deputado Emílio Galio, digno membro da
Comissão de Siderurgia e Mineração da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais.

Convido o Deputado Gera rdo Renault, digno membro
da Comissão de Siderurgia e Mineração da Assembléia
Legislativa.

Convido o Sr. Deputado Dálton Canabrava, digno
membro da Comissão de Siderurgia e Mineração da Assem-
bléia Legislativa.
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Convido o Dr. Ademar de Carvalho Barbosa, digno
Diretor Superintendente da USIMINAS.

Convido o Dr. l)áeio Primo Belém Barbosa, digno Di-
retor Superintendente em exercício da Sociedade Mineira
de Engenharia.

Convido o Dr. Maurity A. P. Neves, digno Presidente
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia.

Convido o Dr. Ilarlein Anselmo, digno Chefe da Quinta
Divisão Centro-Oeste da RFFSA.

Convido o Dr. Antônio Geraldo Pinto, digno Diretor
Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

(:onido o Dr. Átila Carvalho Godói, Diretor Técnico
da AÇOMINAS.

Convido o Sr. José Geraldo Coutinho, participante do
Simpósio.

Convido o jornalista Manuel Fagundes Murta.

Convido o jornalista José Gemido Bandeira.

(:oLl\'i(lo o jornalista Jadir Barroso dos Santos.

Convido o jornalista Geraldo Elisio Machado Lopes.

Convido o universitário Pedro Augusto Junqueira
Ferraz.

Convido a universitária Sheila Rocha Castro, do 49

ano de Administração ia FUMEC

Convido a universitária Maria Regina de Sá Ferreira
Gomes, do •1. ano de Engenharia Metalúrgica da ITFMG

Convido o universitário Fuad Jorge Najar, do 59 ano
de Engenharia Metalúrgica da UFMG.
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Convido o tiniversitrio Fábio Zebral, do 4ç, ano de
Administraçao da FU\EEC.

Convido o tiiiivcrsi1irio Emanoel Rabelo •ir. do 2 9 ano
de Direito (Ia Católica de Minas Gerais.

ENCERRAMENTO

Não havendo mais nada a tratai', a Presidência con-
ratu1a-sc coni tO(IOS os P resentes a este Simpósio, qUe, indis-

cutivelmente, constitui um marco importante nesta Casa
Lcis1ativa

Declaro encerrada a Sessão.
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