
 

Vitória, 28 de dezembro de 2017. 

  

Excelentíssimo Presidente da República, Michel Temer 

Inicialmente desejo parabenizá-lo pelos esforços e êxitos ocorridos neste ano que se 

conclui, sob a liderança da vossa excelência. Espero que tenha passado um feliz Natal 

em família, além de desejar-lhe um ano novo auspicioso, tanto na saúde pessoal, quanto 

no enfrentamento dos desafios de 2018, iniciando com a reforma da Previdência, 

quando a aprovaremos, fortalecendo o nosso País e cuidando dos aposentados de hoje e 

de amanhã. 

Escrevo essa carta na condição de amigo pessoal e militante das reformas pelas quais 

lutamos, no exercício da liderança da Maioria na Câmara dos Deputados, para tratar das 

negociações de renovação da concessão da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a 

contrapartida de construção da linha ferroviária, ligando o Espírito Santo ao Rio de 

Janeiro, em seu primeiro trecho, de nossa Capital até o Porto de Açu. 

Nosso Estado tem feito um trabalho importante de ajuste fiscal e de políticas públicas, 

sob a liderança do nosso governador Paulo Hartung, com especial destaque para este 

último mandato, quando a diferenciação de gestão em relação aos outros Estados da 

federação tem sido uma marca respeitada local e nacionalmente. 

Enfrentamos desafios importantes. Além da crise avassaladora e histórica do Brasil, 

herdada do governo que sucedemos, tivemos que conviver com uma severa crise 

hídrica, que nos acompanha nos últimos três anos, e a paralisação da empresa Samarco 

Mineração, que nos subtrai mais de 5% do Produto Interno Bruto capixaba. Tudo isso 

após a perda de um incentivo para as atividades de comércio exterior, através da 

resolução 13, aprovada no Senado em fins de 2012, com vigência desde janeiro de 

2013, que foi implantada de forma desleal, sem regras de transição. Além de tudo isso, 

sofremos o impacto da crise do petróleo e gás da qual estamos saindo agora, fruto da 

recuperação da Petrobras, e retomada de rumos corretos, sob a orientação do governo de 

vossa excelência. 

Estamos com processo para trazer o capital privado para o desenvolvimento do Porto de 

Barra do Riacho, em Aracruz, e buscamos soluções para a duplicação da BR 262.  

 

 

 



 

Faço destaque para as negociações com o governo federal e a Vale para renovação de 

sua concessão, tendo como contrapartida a construção do ramal ferroviário Vitória-ES – 

Porto de Açu. 

Há algum tempo essas negociações estão em curso, resultando em instrumento 

legislativo já aprovado pelo Congresso Nacional, e seguem para superação de 

obstáculos e evolução final para projeto e obras. 

Essa obra é de grande importância logística para o Espírito Santo, tanto pela sua própria 

estruturação quanto pela compensação ao que nos foi subtraído e que ainda não foi 

compensado. Somos o ponto de saída do minério que vem de Minas Gerais, que fica 

com os royalties. 

Essa negociação, portanto, é justa e legítima que resulte em fazer o trecho Vitória-ES 

até o Porto de Açu. Chegar em Porto de Açu é uma importante forma de contemplar o 

Estado do Rio de Janeiro, local onde vossa excelência, assinou ontem a criação de uma 

ZPE. 

Lembro que simultaneamente à renovação da concessão da CVRD ocorrerá o mesmo 

procedimento com a empresa MRS, que faz o ramal Rio de Janeiro a Minas Gerais, com 

compensações para aquele Estado à semelhança com a negociação em curso junto à 

CVRD. 

Portanto, a legítima negociação que resulte no início dessa ferrovia em território 

capixaba, sem prejuízo ao Rio de Janeiro, visto estender esse primeiro trecho ao Porto 

de Açu, é uma solicitação justa que faço em nome dos capixabas, no exercício da 

liderança de mudanças que o Brasil necessita e que conquistaremos, sob vossa 

liderança. 

Queremos um Brasil moderno e reformista, mas nosso Estado não pode ficar de fora 

dessa grande oportunidade. 

Confio na sensibilidade de vossa excelência e no respeito ao esforço fiscal e busca de 

caminhos para o desenvolvimento do nosso Estado, que encontra amplo apoio do nosso 

povo e pela necessidade de compensar as enormes perdas sofridas nesses últimos anos. 

Um fraterno abraço, 

 
Lelo Coimbra 

Líder da Maioria/PMDB-ES  

 


