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Justificamos nossa ausência forçada; e não 
foi de forma alguma para agradar a quem quer seja. 
Obrigado. (Muito bem!) 

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Sr. Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão 

da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e 
Srs. Deputados, não há deputadas presente a não 
ser nós, que estamos nos pronunciando.  

Comunicamos aos Srs. Deputados e 
Deputadas que leremos parte de nosso 
pronunciamento onde consta um apelo que fizemos 
a esta Casa de Leis sobre os ferroviários. Diz nosso 
pronunciamento: 

 
“Comunicamos aos Ex.mos Srs. 
Deputados e Deputadas que participamos 
das atividades do Dia 1.º de Maio, onde 
entregamos para a sociedade capixaba 
uma Carta Aberta: “Em Defesa dos 
empregos dos trabalhadores do Sistema 
Vale.” 

 
Também fizemos um abaixo-assinado que 

já possui mais de dez mil assinaturas e estamos 
colocando pontos de coleta de assinaturas na Praça 
Costa Pereira, na Praça Central do Município de 
Vila Velha, comércio do bairro Campo Grande, 
Laranjeiras, na Serra, e nos diversos Municípios 
dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. O 
nosso objetivo é fazer um grande movimento social 
e político em defesa dos empregos e salários dos 
trabalhadores da Vale Sistema Sul. 

Srs. Deputados, volto a informar que 
recentemente a Vale desativou a usina de 
pelotização, no Maranhão – Sistema Norte e que 
está dispensando seus empregados.  

Queremos também chamar a atenção de 
V.Ex.ªs para reafirmar a denúncia recebida dos 
ferroviários do Estado do Espírito Santo de que o 
gerente da Vale, Sr. Virgínio Xavier, que veio 
importado de São Luiz do Maranhão para o Estado 
do Espírito Santo, anunciou que estará trazendo 
ainda este mês vinte empregados dessa usina 
desativada, para tomar os empregos dos 
trabalhadores capixabas. Somado a essa covardia, 
estamos com mais de quinhentos trabalhadores em 
nossa região em licença remunerada e corte de 
cinquenta por cento do salário, além do presidente 
da Vale nos ameaçar com mais de três mil 
demissões, a partir de 1.º de junho. 

Em nome da categoria ferroviária que 
representamos neste Parlamento, pedimos a 

solidariedade e o apoio político desta Casa de Leis 
no sentido de impedir transferências de 
trabalhadores para o nosso Estado com o objetivo 
de demitir nossos companheiros. 

Enviamos requerimento ao Presidente Lula, 
aos prefeitos municipais da Grande Vitória e de 
cidades por onde passa a Estrada de Ferro Vitória -
Minas, e que conversamos pessoalmente com o Sr. 
Governador Paulo Hartung no sentido de nos 
ajudar a impedir as demissões dos trabalhadores da 
Vale, no Estado do Espírito Santo. 

Deixamos registrado nesta Casa de Leis 
que manteremos nossa denúncia, intensificaremos 
a distribuição da Carta Aberta e do abaixo-assinado 
em defesa dos empregos dos trabalhadores da Vale 
até que a empresa reveja a sua posição. Daremos 
conhecimento à comunidade capixaba da política 
de demissão, desagregação familiar, humilhação do 
trabalhador, desequilíbrio social e econômico que a 
Vale promove contra nossa gente. 

Sr.as Deputadas e Srs. Deputados, obrigada 
pela atenção. Os ferroviários precisam da 
solidariedade e do apoio político da Assembleia 
Legislativa para vencer esse desafio que agride em 
particular o Estado do Espírito Santo.” (Muito 
bem!)  

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, o nosso desabafo não 
tem nenhuma intenção de criticar qualquer colega, 
principalmente a Mesa-Diretora, que tão bem 
conduz esta Casa de Leis. A cada dia que passa, só 
ouvimos elogios a esta nova Assembleia 
Legislativa. 
 O nosso desabafo é no sentido de contribuir 
com esta Casa na condução dos trabalhos e no 
cumprimento do novo Regimento Interno, apesar 
de o atual falar sobre desvio de assunto, que está 
sendo debatido. Tornou-se hábito o deputado dizer 
que vai discutir a ata e fala o que quiser. 
 O momento é propício para corrigirmos a 
rota desse voo. Temos que falar. Esta Casa é o 
Parlamento. Precisamos falar muito. A discussão 
que travamos neste Plenário é muito importante 
porque o povo, às vezes os secretários e alguns 
médicos não sabem que existe esse imbróglio do 
Ministério da Saúde de não mandar uma resolução 
regulamentando nas clínicas os serviços de 
radiologia e de medicina nuclear. Foi por meio 


