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Um bom público acompanhou a audiência realizada pela ANTT na Assembleia

Lideranças mineiras se unem contra
proposta de concessão de ferrovia

sabemos como elas podem 
acontecer daqui a dez anos. 
Independentemente do que 
se decidir, a sociedade preci-
sa estar de acordo, ou o setor 
não prosperará”, reforçou.

Até o final do mês, a 
ANTT apresentará a proposta 
de renovação de concessões 
em audiências em Ipatinga, 
Vitória (ES) e na própria sede 
da entidade, em Brasília. Se-
gundo a Agência, todas as 
contribuições recebidas nas 
reuniões são registradas e 
respondidas e comporão um 
relatório final, a ser aprova-
do pela ANTT. As operações 
serão, então, submetidas à 
aprovação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), que 
dará a palavra final.

putado Roberto Andrade (PSB), 
endossou a opinião dos colegas 
e colocou as ferrovias como 
“prioridade e política de gover-
no” para as próximas gerações. 
Greve dos caminhoneiros – 
O presidente da Comissão 
de Viação e Transportes da 
Câmara dos Deputados, de-
putado federal Domingos 
Sávio (PSDB–MG), concordou 
com os colegas e reforçou a 
importância de o País investir 
na malha ferroviária.

“A greve dos caminhonei-
ros trouxe o caos, e o País se 
viu refém. A indústria está sem 
alternativas de transporte, e 
elas demandam planejamen-
to. Essas renovações podem 
ser a salvação do setor. Em 
caso de não renovação, não 

não seja usado na melhoria 
delas. Sonhamos com um fer-
roanel perto do Aeroporto de 
Confins e uma ligação com 
São Paulo para passageiros e 
cargas. A ANTT precisa defen-
der o patrimônio mineiro. Lu-
taremos para que os recursos 
fiquem onde há a história fer-
roviária do País”, completou.

A vice-presidente da Co-
missão, Marília Campos (PT), 
disse que a ANTT veio à reu-
nião apenas porque a comis-
são pediu. “Como não temos 
todas as informações, nem 
podemos nos posicionar. Em 
princípio, soubemos que o 
recurso seria aplicado em São 
Paulo, o que não faz nenhum 
sentido”, reforçou.

O relator da Comissão, de-

A possibilidade de renovação 
antecipada das concessões 
ferroviárias já vem sendo 
discutida pela Comissão Pró-
-Ferrovias, e o consenso é 
de que os recursos oriundos 
disso sejam investidos no 
Estado. O presidente da co-
missão, deputado João Leite 
(PSDB), explicou que o gover-
no federal quer, em princípio, 
que o dinheiro obtido a partir 
da renovação antecipada dos 
contratos de concessão seja 
utilizado em obras de conflito 
urbano.

“Essas obras, em rodo-
vias, já deviam ter sido feitas 
há muito tempo, e esperamos 
que as empresas continuem 
investindo. Mas não faz senti-
do que o recurso das ferrovias 

Deputados defendem os trilhos de Minas

portes do Rio de Janeiro, Del-
mo Pinho, classificou o valor de 
“merreca”. “Se fosse um gran-
de banco tratando do assunto, 
usaria como base oito a dez ve-
zes o lucro da ferrovia antes de 
juros, depreciações e amortiza-
ções. O valor tinha de começar 
na casa dos R$ 15 bilhões. É ri-
dículo”, enfatizou.

afirmando que o valor precisa 
ser destinado a novas ferrovias 
e as prioridades devem ser dis-
cutidas. “Para 39 anos, esse é 
um custo estagnado. Estamos 
nos contentando com pouco. A 
velocidade de 27 km/h é muito 
conservadora. Não concordo 
com o valor”, reforçou.

O subsecretário de Trans-

valor de outorga é baixo de-
mais, já fizemos concessão de 
uma rodovia por R$ 2 bi. A tarifa 
paga o investimento na ferrovia. 
Minas não vai concordar com 
esses valores”, afirmou.

O diretor da Associação 
Nacional dos Usuários do 
Transporte de Carga (Anut), 
Renato Barbosa, concordou, 

“Se a proposta é essa que vocês 
apresentaram, o Estado será 
contra a renovação. Essa for-
ma como foi apresentada não 
serve”. Com essa afirmação, o 
secretário de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas, Murilo 
Valadares, manifestou-se con-
tra a proposta de renovação 
antecipada dos contratos de 
concessão da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas e de outras con-
cessões ferroviárias no Estado.

A proposta foi feita ontem 
pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), em 
audiência pública realizada pelo 
órgão na ALMG, a pedido da 
Comissão Extraordinária Pró- 
-Ferrovias Mineiras. É a primei-
ra de quatro que serão realiza-
das em setembro.

O secretário manifestou 
descrença com algumas pro-
postas da agência, que estipu-
lou o valor de R$ 9 bilhões nos 
investimentos que serão feitos 
no período de concessão pror-
rogado, de quase 40 anos. “Esse 
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 

Arte)
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 1º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Joaquim Nabuco, de Divinópolis

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – Debater a situação dos 

moradores das unidades residenciais do programa Lares Geraes. Reque-
rimento do deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

sições da comissão
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposição que dispensa a apreciação do Plenário 

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – deba-

ter as obras do Drenurbs, sob a Bacia do Córrego Bonsucesso. Requeri-
mento: deputado Paulo Guedes

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

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

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário

 0h Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon 
 1h Segunda Musical – Grupo Singspiel, com Liz Xavier e Bruno Cruz
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias (5/7/2018): debate 

as renovações de concessões do transporte ferroviário
 5h30 Zás – Peça Danação, com Eduardo Moreira
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Compactos de Comissões
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito sucessório
 13h Horário Eleitoral Gratuito 

 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon
 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
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Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase
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