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Estação ferroviária de Conselheiro Lafaiete, do século XIX, foi transformada em museu e biblioteca

não ser que o usuário fique 
mais de 60 dias sem acessar 
a rede. “Nesse caso, deverá 
se cadastrar novamente”, 
explica Marcelo. Outra van-
tagem é que a conexão vale 
para o dia todo, ao passo 
que na atual rede o usuário 
perde o acesso após dez mi-
nutos sem usar a internet.

O gerente-geral de Tec-
nologia e Informação da 
ALMG, Marcelo Migueletto, 
afirma que, além de ampliar 
a segurança da informação, 
o novo sistema será prático 
para o usuário. No primeiro 
acesso, ele fará um cadastro 
com dados básicos, que terá 
validade indeterminada, a 

tada gradativamente nos de-
mais prédios.

As alterações vão promo-
ver a adequação da rede ao 
Marco Civil da Internet, de 
2014. O artigo 13 da norma, 
por exemplo, exige o registro 
da conexão, sob sigilo, com a 
identificação dos usuários de 
redes públicas.

Visitantes da ALMG e a im-
prensa que acompanha as 
atividades da Casa terão um 
novo serviço de internet sem 
fio a partir de segunda-feira 
(20). Mais prática e segura, a 
rede “visitantes” substituirá 
a atual rede “aberta”. A mu-
dança começa pela Escola do 
Legislativo e será implemen-

ALMG terá nova rede para visitantes

Recuperação do patrimônio ferroviário
pode gerar empregos em Lafaiete

licenças para exploração das 
linhas mineiras vá para ou-
tros estados.

De acordo com as regras 
atuais, as empresas conces-
sionárias podem pagar o di-
nheiro devido à União com 
obras. Com o valor arrecada-
do por meio das concessões 
dentro de Minas Gerais, cer-
ca de R$ 9 bilhões, segundo 
o deputado João Leite, estão 
previstas a construção de um 
anel ferroviário em São Pau-
lo e obras para escoamento 
de grãos no Mato Grosso. Os 
deputados mineiros conside-
ram que o Estado não pode 
abrir mão desses recursos.

João Leite e Glaycon 
Franco também estiveram na 
área de manutenção da MRS 
Logística. A empresa foi cons-
tituída em 1996, ano em que 
também venceu o leilão de 
privatização de algumas das 
mais importantes ferrovias 
do País. A empresa é con-
trolada por CSN, MBR, Vale, 
Usiminas e Gerdau, além de 
outros acionistas menores.

A Comissão Pró-Ferro-
vias tem realizado uma série 
de reuniões e visitas para dis-
cutir a necessidade de revita-
lização do patrimônio ferrovi-
ário de Minas e evitar que o 
dinheiro arrecadado com as 

ária importante de Lafaiete 
que também foi visitada pelos 
deputados é a antiga fábrica 
de vagões da Companhia In-
dustrial Santa Matilde, que 
está desativada. De acordo 
com João Leite, durante a 
visita foi constituída uma 
comissão para discutir a re-
cuperação desse e de outros 
equipamentos ferroviários 
localizados no município.

“Há um entendimento 
para que a MRS assuma a 
fábrica da Santa Matilde e 
reforme os equipamentos 
no próprio município, o que 
deve gerar 500 empregos”, 
afirmou o parlamentar. 

Os deputados João Leite 
(PSDB) e Glaycon Franco (PV) 
visitaram ontem o Museu 
Ferroviário de Conselheiro 
Lafaiete (Região Central) e 
conheceram ainda oficinas, 
trechos e equipamentos fer-
roviários localizados no mu-
nicípio, boa parte deles de-
sativados. Os parlamentares 
representaram a Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, que é presidida 
por João Leite.

Conselheiro Lafaiete, na 
Região Central, é um dos des-
taques do Estado no que se 
refere ao patrimônio ferrovi-
ário. A cidade abriga uma das 
primeiras estações de Minas, 
além de prédios de oficinas 
e empresas de manutenção. 
A maior parte desses em-
preendimentos, porém, está 
fechada, enquanto locomo-
tivas e vagões estão se dete-
riorando.

A estação ferroviária, 
construída no século XIX, foi 
transformada em museu e 
biblioteca, por meio de par-
ceria entre a Prefeitura de 
Conselheiro Lafaiete e a MRS 
Logística, concessionária que 
opera a Malha Regional Su-
deste da antiga Rede Ferro-
viária Federal. O museu está 
quase concluído, mas ainda 
não foi inaugurado.

Outra instalação ferrovi-
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)

10 horas
• Reunião do Conselho Permanente da Medalha JK (Salão Nobre)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a carga horária 

dos policiais e bombeiros militares. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14h30

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – deba-
ter o Projeto de Lei 5.188/18, que dispõe sobre a preservação e o corte 
do pequizeiro e do ipê-amarelo e seu impacto no Projeto Jaíba. Requeri-
mento: deputado Paulo Guedes

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 5.070/18 (1º turno), do deputado Nozinho, que auto-
riza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia a Itabira

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

17 horas
• Exibição do filme Arpilleras: bordando a resistência (Teatro) – cessão de 

espaço

 0h Memória e Poder – Teólogo João Batista Libânio 
 1h Segunda Musical – Ana Luzia Pimenta e Duo Ankh
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (22/5) – Debate a situação da 

segurança pública no município de Presidente Bernardes 
 4h05 Palestra – Gestão de processos, de competências e de desempenho 

na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Matias Cardoso
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h30 Via Justiça – O idoso e seus direitos 
 13h Mundo Político 

1 3h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Depressão 
 20h Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminalidade
 20h35 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Teólogo João Batista Libânio 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.
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