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A artesã Daniela Pinheiro está na coluna 
Brava Gente. O trabalho que ela desen-
volve com papel marchê (bonecas e outras 
peças) e pintura em tecido, é importante 
diferencial no mundo das artes de Gover-
nador Valadares. Página 9

O jornalista Marcos Imbrizi, correspondente 
do Figueira em São Paulo, estreia sua co-
luna “Café com Leite” nesta edição. Entre 
umas e outras notas ele destaca o progra-
ma Roda Viva, da TV Cultura, que entrevis-
tou a poeta Adélia Prado. Página 9

Bonecas, bordados,
pinturas e talento

Os supermercados 
de GV devem abrir 

aos domingos?

Servidores que 
atuam nas ESF, 
são premiados 
pelo Ministério 
da Saúde

Democrata busca a vitória
contra o Mamoré, no sábado 

Adélia Prado está no 
“Café com Leite”

O tempo no fim de semana será 
com sol entre nuvens e chuva na 
sexta-feira, segundo previsão do 
site Climatempo. Temperatura:

28o 21o
MÁXIMA                       MÍNIMA

Facebook / Figueira
Twitter: @jornalfigueira

SIM

NÃO

Parlatório

Colunistas

O Parlatório do Figueira foi ocupa-
do por duas importantes lideranças 
de Governador Valadares, que res-
ponderam a seguinte pergunta: 

Dirce Oliveira Almeida, do Movi-
mento das Donas de Casa respon-
deu SIM e apresentou suas razões 
para reivindicar a abertura dos su-
permercados aos domingos.

Não devem abrir foi a resposta de 
Francisco Brandão, o Chiquinho, 
presidente do Sindicato dos Comer-
ciários, que defendeu a humaniza-
ção do trabalho dos comerciários.

Marle Ferrari Jr. (Página 4), Vinicius 
Quintino (Página 5), Antônio Carlos 
Linhares Borges e Marcos Imbrizi 
(Página 10), mais o cientista social 
Davi de Souza são os colunistas que 
estreiam neste Figueira. Assuntos 
importantes discutidos com lucidez 
e pertinência deixarão os leitores 
destes colunistas antenados com os 
últimos acontecimentos.

Página 2

Página 8

Página 5

Página 4

Sacudindo a
O Democrata 
enfrenta o Mamoré 
neste sábado, às 
16h, em Patos de 
Minas, e precisa 
de uma vitória 
para continuar na 
luta pelo acesso 
ao Módulo II. 
O goleiro Fábio 
Noronha promete 
fechar o gol da 
Pantera. Página 12

Figueira

31 DE MARÇO - Audiência pública proposta pelo vereador Glêdston Araújo e aprovada por unanimidade 
pelos vereadores da Câmara Municipal, discutiu os efeitos do Golpe Militar de 1964 em Governador Vala-
dares. A audiência contou com a presença de entidades de classe, ONGs, autoridades políticas, historiado-
res, jornalistas e outros segmentos da sociedade. 

Saúde

Servidores de 31 equipes de Estraté-
gias de Saúde da Família (ESFs) de 
Governador Valadares foram pre-
miados pelo Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualida-
de da Atenção Básica (PMAQ-AB). 
O programa incentiva a adoção de 
processos que ampliem a capacida-
de de gestão para melhoria do ser-
viço, de acordo com a necessidade 
da população.

“Ombudsmar” a edição de estreia 
de um jornal é uma tarefa ingra-
ta. Toda estreia carrega em si um 
elevado índice de imprevisibilidade 
– esta, sempre disposta a sabotar 
todas as expectativas e avaliações 
de risco incansavelmente debatidas 
nas reuniões preparatórias para o 
lançamento do novo veículo.  (Leia 
mais na coluna do Ombudsman).

Ombudsman...
é uma palavra sueca que significa 
representante do cidadão. Nos jor-
nais ele é um profissional que crítica 
o jornal no qual trabalha. O ombuds-
man deste Figueira é o jornalista e 
escritor José Carlos Aragão, que es-
treia sua coluna nesta edição.Até o líder chinês Deng Xiaoping 

apareceu para sacudir a figueira, na 
coluna que “dá pano pra manga” 
neste Figueira. Além dele, que não 
se importava com a cor do gato 
(desde que caçasse o rato), apare-
ceram, em meio à escuridão, mui-
tos gatos pardos, e até mesmo uma 
“assombração”. Cruz credo! Mate a 
sua curiosidade na Página 3.

Ponte de São Raimundo será duplicada
Contratação de projeto para duplicação da ponte de São Raimundo e passagem urbana da Rio-Bahia foi autorizada pelo diretor do DNIT, general Fraxe

A ponte do São Raimundo, cons-
truída em 1942, na BR 116, será 
duplicada, finalmente. Quem ga-
rante é o diretor do DNIT, gene-
ral Jorge Ernesto Fraxe. Em en-
trevista a este Figueira, ele disse 
que não basta duplicar a ponte, e 
lembrou que há viadutos e passa-
gens a serem projetados, assim 
como a duplicação da BR 116 nos 
7 quilômetros de travessia urba-
na. “Ordenei, com uma Instrução 
de Serviços, que o engenheiro Ri-
cardo Freitas, da unidade local do 
DNIT, em 60 dias publique o Edi-
tal de Contratação do Anteprojeto 
para esse conjunto de obras: du-
plicação da ponte de quase 500 
metros, de viadutos, instalação 
de passarelas, duplicação dos 7 
quilômetros de passagem urbana 
dessa rodovia”.

Leia a entrevista do 
general Fraxe na Página 9 A ponte de São Raimundo (ao fundo) já não mais suporta o tráfego de veículos no dia a dia. A sua duplicação resolverá os sérios problemas viários que existem atualmente
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Editorial Tim Filho 

Parlatório

Expediente

O fechamento dos supermercados aos domingos, 
mesmo que após às 14h, é algo inaceitável para o 
consumidor, especialmente para as donas de casa. 
Os transtornos causados são grandes e prejudicam 
de forma grandiosa a rotina das famílias no fim de 
semana. A medida está na contramão do desenvolvi-
mento socioeconômico de Governador Valadares e o 
Movimento das Donas de Casa, do qual faço parte por 
longos anos, na presidência e no Conselho Diretor, se 
posiciona de forma contrária ao fechamento, por en-
tender, que além de prejudicar os consumidores e as 
donas de casa, prejudica também a cidade.

O nosso movimento fez uma pesquisa informal 
nos supermercados e constatou que a maioria é con-
trária ao fechamento. Houve, claro, nesta pesquisa, 
algumas pessoas que disseram: “ah, o funcionário 
precisa descansar no domingo”. Ora, este pensamen-
to não faz sentido. Os funcionários dos supermer-
cados trabalham em turnos, além disso, poderia ser 
feita escala de trabalho, respeitando todos os direitos 
trabalhistas.

A questão dos direitos dos trabalhadores e as 
razões para o fechamento dos supermercados aos 
domingos, defendida pelo sindicato dos comerciá-
rios, não consideram o direito do consumidor e os 
transtornos causados às donas de casa, infelizmente. 
Quando afirmo que não considera, o faço baseada no 
fato de o sindicato não ter conversado com o nosso 
movimento. Aliás, este sindicato nunca nos procurou, 

mesmo quando nos posicionamos em relação a vários 
outros assuntos que defendemos. Mas esta é uma luta 
que vamos levar em frente. Defendemos o consumidor e 
as donas de casa em qualquer situação, desde a compra 
de 1 litro de leite até a compra de 1 casa. 

Ao afirmar que este fechamento dominical é absur-
do, falo com conhecimento de causa, pois além de dona 
de casa, conheço a rotina de muitas. O domingo era o 
melhor dia para irmos aos supermercados. Menos trân-
sito, facilidade para estacionar, melhor oportunidade 
para ir a vários supermercados fazer pesquisa de preços. 
Estas facilidades nos foram tiradas. Hoje, o movimento 
dos supermercados aos sábados é intenso. Ir a um su-
permercado no domingo pela manhã, nem pensar. Estão 
todos lotados. E esta parte do domingo, convenhamos, 
é o horário que temos para preparar o almoço. Se rece-
bermos uma visita à tarde, e precisarmos comprar algu-
ma coisa para fazer um lanche, um aperitivo, enfim, algo 
para receber esta visita, estaremos de mãos atadas.

E o desenvolvimento da cidade, como é que fica? E a 
geração de empregos? Fala-se tanto em desenvolvimen-
to, em crescimento, em qualidade de vida, e uma medida 
como esta, de fechar os supermercados aos domingos só 
faz a cidade parar no tempo. É preciso repensar esta me-
dida.
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Quando Leonel Brizola governou o estado do Rio Grande do Sul, 
estava convencido de que governar era abrir escolas. Fez milhares 
de escolas de madeira, no mesmo padrão e fez chegar o ensino pri-
mário, como era chamado naquela época, a cada povoado gaúcho. 
Ainda hoje é possível encontrar umas dezenas daquelas escolas 
que foram batizadas pela população de brizoletas. Assim, o Rio 
Grande aproximou-se do acesso universal à educação 40 anos an-
tes do restante do Brasil consegui-lo. Isso resulta até hoje em um 
índice de analfabetismo que é três vezes menor que o do país.

Washington Luis, na eleição presidencial de 1920, defendeu 
que “governar é abrir estradas”. O desafio era o de colocar este país 
gigante com todas as suas partes em comunicação. Durante um 
tempo, inclusive, o Ministério que cuidava dos Transportes era o 
mesmo que cuidava da Comunicação. A visão era de que transporte 
é comunicação, integração. Entre os países gigantes territorialmen-
te, o Brasil ainda é o que tem a sua rede de transportes por fazer. 
Os Estados Unidos contam 4,2 milhões de quilômetros de rodovias 
pavimentadas, a Índia e a China têm 1,5 milhão, enquanto o Brasil 
alcança apenas 210 mil, 5% do padrão estadunidense.

A falta de boas estradas a integrar o país demonstra um padrão 
de desenvolvimento com os olhos no exterior. É mais fácil chegar 
a Miami ou algum canto da Europa do que a muitos lugares do 
próprio Brasil. Como cantava Elis Regina: “O Brazil não conhece 
o Brasil”. Quando um povo discute as suas estradas, discute a sua 
comunicação, a sua integração. 

Nesta semana, Valadares recebeu o Diretor Geral do DNIT, 
Jorge Ernesto Pinto Fraxe, general do Exército Brasileiro. Ele foi 
convocado pela presidenta Dilma para botar pra funcionar o pa-
quidérmico DNIT, que lentíssimo na percepção dos problemas e na 
solução dos gargalos de integração nacional, andou muito ágil nos 
malfeitos até a gestão Luiz Antônio Pagot, que caiu em meio a es-
cândalo de corrupção em agosto de 2011. Na nossa região, o nome 
mais conhecido nas ligações com a antiga gestão é o do ex-delegado, 
ex-DNIT e ex-deputado, agora secretário de Estado da Saúde, Ale-
xandre Silveira. Fraxe foi o homem de confiança que a presidenta 
encontrou para reorganizar aquele órgão, fazendo prevalecer os in-
teresses públicos. 

Esta edição do Figueira traz notícias sobre como Valadares fi-
cará mais integrada com as obras de duplicação da BR 381, de du-
plicação da ponte do São Raimundo na BR 316, de incorporação do 
trecho do IFMG e do futuro Hospital Regional à BR 259. Somado 
tudo isso à EFVM, da Vale, e às rodovias estaduais e ao novo termi-
nal de aeroporto, classificado agora como aeroporto médio-grande, 
Valadares terá as condições para consolidar-se como um dos pontos 
de integração logística mais importantes do país. É um salto para o 
desenvolvimento local e da região. 

A cidade que se prepara para novo momento econômico tem 
alma. Esta edição apresenta essa alma: o mercado, tradicional e bu-
cólico. Em emocionante apresentação, a reportagem central desta-
ca a história e a dinâmica de mais de 200 lojistas que nos oferecem 
de tudo um pouco naquele território.

O espaço democrático do Parlatório assume as polêmicas da 
cidade, apresentando pontos de vista bem embasados, a favor e 
contra. E, como a edição apresenta o mercado como alma, o De-
mocrata, que disputa esse espaço quase espiritual na vida do nosso 
povo tem e terá destaque. E torcida.

As notícias e os artigos desta edição impressa já podem ser lidos 
no portal www.figueira.jor.br, que divulgamos e não consegui-
mos colocar à disposição na semana passada. Logo, logo, ele estará 
interativo e com notícias em tempo real. Visite e divulgue. Envie as 
suas críticas e sugestões para redação.figueira@gmail.com

Áurea Nardely, Jaider Batista e Tim Filho – jornalistas.

Governar é abrir estradas

A cidade que se prepara para novo momento 
econômico tem alma. Esta edição apresenta 
essa alma: o mercado, tradicional e bucólico. 
Em emocionante apresentação, a reportagem 
central destaca a história e a dinâmica de mais 
de 200 lojistas que nos oferecem de tudo um 
pouco naquele território.“

Fechar supermercados aos domingos é contra-senso

Até Deus descansou no sétimo dia

Até Deus descansou no sétimo dia

Dirce Oliveira Almeida, membro do Conselho Diretor do Movi-
mento das Donas de Casa de Governador Valadares.

Francisco Brandão (Chiquinho), presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio.

Dirce Oliveira Almeida

Francisco Brandão
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Artigos assinados não refletem a opinião do jornal

A abertura do comércio de Governador Valadares 
aos domingos e feriados é um tema polêmico para 
muitos, gerando muitas discussões e interpretações 
diversas, mas para o Sindicato dos Empregados no 
Comércio a questão é clara e simples:  somos con-
tra a abertura do comércio aos domingos e feriados 
e defendemos que os trabalhadores e trabalhadoras 
deste setor sejam merecedores de descanso, de tem-
po de lazer junto à família, e tempo para se dedicar à 
religiosidade, característica nos domingos.

Sindicato atuante, o Secom vê como positiva as 
recentes ações para o fechamento do comércio aos 
domingos, especialmente dos supermercados, depois 
de 14h horas, como forma de garantir aos trabalha-
dores o sagrado direito ao descanso, para diminuir 
o estresse e a fadiga que são gerados pelas jornadas 
de trabalhos durante a semana. Se até Deus folgou 
no sétimo dia, porque um trabalhador que passou a 
semana inteira trabalhando não pode ter direito ao 
descanso?

As críticas feitas ao sindicato em relação a este 
posicionamento de defesa intransigente dos direitos 
dos empregados no comércio não têm consistência e 
são até mesmo injustas. Os críticos insistem em di-
zer que os supermercados de Governador Valadares 
não abrem aos domingos. Na verdade, abrem, de 8h 
às 14h. Na nossa opinião não deveria abrir de jeito 
nenhum. Em Vitória, ES, nenhum supermercado fica 
aberto aos domingos. É lei. E a lei é respeitada na 

capital do Espírito Santo. Por que aqui em Governador 
Valadares não se pode haver este fechamento apenas na 
metade do expediente? Parte da população que é con-
trária a este fechamento deveria voltar seus olhos aos 
trabalhadores do comércio, principalmente dos super-
mercados. Estes trabalhadores trabalham a semana in-
teira, de segunda a sábado, sempre de 7h às 23h. Assim, 
não há discussão e o Secom entende que deve haver o 
descanso dominical. 

A questão é de direito e é humanitária. É cruel para 
um pai ou mãe de família, que trabalha aos domingos, 
ter de deixar seus filhos em casa, sem poder sair com 
eles para ir ao cinema, a um clube, à igreja, e outros cen-
tros de convivência. O Secom pensa nisso e quer que os 
comerciários tenham vida digna. Durante a semana, as 
famílias dos comerciários ficam desagregadas, pais no 
trabalho, filhos na escola. Só lhes restam os domingos. 
A situação desumana no trabalho é incompatível com 
os princípios do nosso sindicato. Muitos dizem que o 
fechamento ao domingo é um atraso, que a cidade pre-
cisa gerar emprego, desenvolvimento. Nós, do Secom, 
somos favoráveis a geração de emprego e de desenvol-
vimento para a nossa cidade, mas isso tem de ser feito 
com condições dignas de trabalho e qualidade de vida. 
Queremos humanizar o nosso setor e vamos defender a 
nossa categoria sempre.

SIM

NÃO

Você é a favor da abertura dos 
supermercados aos domingos? Sim ou Não?

Na tribuna, rigor. 
Lassidão nas contas.

NOTA - O pau que dá em Chico não dá em Francisco - Em 16 de agosto de 2004, o prefeito Fassarella enviou para a Câmara de 
Vereadores Projeto de Lei Complementar para alterar de 5% para 3% a alíquota de ISS pertinente ao transporte coletivo municipal, bem 
como reduzir em 50% a Taxa de Gerenciamento do Transporte de Passageiros. Visava a compensar o aumento nos insumos havidos 
desde o último reajuste nas tarifas da Valadarense, em dezembro de 2003, portanto menos de um ano antes. Naquela época, sem os 
movimentos de protesto por transporte coletivo de mais qualidade e menor preço, os 19 vereadores votaram a favor da isenção proposta 
pelo prefeito, resultando na Lei Complementar 061, sancionada e publicada em 17 de setembro. 4 daqueles vereadores estão na Câmara 
atual, que está diante de novo projeto de igual teor. Entre eles, o vereador Paulinho Costa, que contribuiu com este Figueira, na primeira 
edição, manifestando-se contrário à isenção proposta agora. Temos de reconhecer o direito de mudar o modo de pensar, a opinião e o 
voto. Mas, a busca da honestidade com o leitor, exige dar conhecimento do ocorrido, jogar luz sobre essa mudança.



FIGUEIRA - Fim de semana de 4 a 6 de abril 2014 3 FIGUEIRA - Fim de semana de 4 a 6 de abril de 2014FIGUEIRA - Fim de semana de 4 a 6 de abril 2014 CIDADANIA & POLÍTICA

Da Redação

Sacudindo a
Figueira
A figueira precipita 
na flor o próprio fruto
Rainer Maria Rilke  / Elegias de Duino

A frase de Deng Xiaoping, o líder chinês que condu-
ziu o seu país na abertura econômica para o mundo, 
podia servir de lema para dirigentes de trinta e duas 
empresas brasileiras, que no dia 28 de março estive-
ram em Cuba para conhecer as instalações do Porto 
de Mariel e a economia cubana. As empresas que 
participaram da missão comercial  integram os se-
tores de bebidas e alimentos, casa e construção, pe-
troquímico, segurança digital, transporte e logística 
(caminhões, vagões, e armazenagem) medicamentos 
e cosméticos, serviços tributários, vidro, veículos e 
auto partes. Os participantes foram orientados sobre 
oportunidades de negócios com empresas cubanas e 
sobre como operar no país. Seguindo a gigante bra-
sileira Odebrecht, que constrói o porto, estiveram na 
visita a Bauducco, Bioamazonas, Capemisa, Pirelli, 
JBS, Marco Polo, Ambev, Fanavid, Globoaves, Fidas, 
FM Coempar, Oberthur, Petrosan, Vilheto e Cosil, Qui-
mitrans, Roldey, Suplextrade, Pipeway, Embelleze, 
Brascuba, Brasraf, Hands On, Imerys, Kanope, Infra 
Assessoria e Participações, Comas Latino Americana, 
Eletroflex, Asa Alimentos, Tek Trade, CCS Business. 
Nenhum de seus diretores parecia preocupado com 
a boina dos irmãos Castro, mas com a possibilidade 
do Brasil influenciar pra valer na abertura econômica 
e da distensão política daquele país.

Erguei as mãos
O Secretário de Estado de Esportes, Depu-
tado Federal pelo PTB, Eros Biodini,  ainda 
em 2013 veio a Governador Valadares espe-
cificamente para um evento político: libe-
rar recursos para realização daquele edição 
dos JEV - Jogos Estudantis Valadarenses. 
Passados alguns meses o próprio Estado de 
Minas cancelou o envio prometido de 50 
mil reais, o que fez com que os árbitros do 
torneio estudantil, dentre outros, ficassem 
sem receber pelo que trabalharam. 

Era uma da madrugada do domingo para a segunda-feira, 24 de 
março. O capitão do Democrata, Jadson Martins, competente e 
querido da torcida, comportava-se como desavisado com a sua 
esposa no Gueto, local que promete pagode e funk, entre o San-
to Agostinho e a Lagoa Santa. Desesperou-se ao sair e verificar 
que o seu carro havia sido danificado: vidros quebrados e furto 
de objetos. Chegou a postar nas redes sociais a sua despedida de 
Valadares, mas foi contido pelos amigos e por muitos torcedores.

 
Depois de quase três dezenas de Boletins de Ocorrência (BOs) 
registrados contra aquele estabelecimento, o assunto agora está 
no Ministério Público. As blitzen organizadas pela Defesa Social, 
que juntam as polícias civil e militar, os bombeiros, a fiscalização 
de posturas da Prefeitura e o Ministério Público sempre vazam, 
perdendo o efeito. São inclusive alvo de zombaria do proprietá-
rio, David Fagundes, conhecido por sua agressividade, que já 

foi ao microfone achincalhar a ação policial. Para burlar as ten-
tativas de interdição e embargo e conseguir alvará provisório 
na Junta Comercial, David Fagundes já mudou a razão social 
para D. Fagundes e depois registrou a casa em nome do músico 
Alexandro. 100% ilegal, o Gueto não dispõe de Habite-se, nem 
alvará de funcionamento, nem isolamento acústico para músi-
ca, nem proteção em caso de incêndio.

 
Bem ao lado da Unipac, acaba de ser reaberta sob o nome de 
New House, a antiga Fun House. Por conta e risco do freguês, 
sem nenhum cuidado com quem frequenta, sem nenhum docu-
mento que permita o funcionamento. Em comum, as casas ir-
regulares e de alto risco, como o Gueto e a New House, contam 
com expressiva frequência policial, tanto civil quanto de milita-
res à paisana, o que explica o vazamento das blitzen. É possível 
encontrá-los sem pudor, com armas à mostra, inclusive cons-
trangendo e ameaçando colegas policiais em serviço quando 
ocorrem as blitzen. Tais casas prometem pagode e funk, mas 
entregam outros produtos, servindo apenas de fachada. A RISP, 
que faz a gestão da Defesa Social, deveria estar de Olho Vivo nos 
homens que em vez de guardar a Lei afrontam os seus pares ao 
portarem-se como cães de guarda do crime.

Só mulheres
Com Kátia Barbalho assumindo, a Secretaria 
de Saúde se torna um clube da Luluzinha, 
pois, com exceção da diretoria do Hospital 
Municipal, todas as demais diretorias da pas-
ta são ocupadas por mulheres. Que têm de-
senvolvido um bom trabalho, especialmente 
na atenção básica, resultando em gratificação 
aos profissionais de 31 dos 35 ESFs - Estra-
tégia de Saúde da Família implantadas na 
cidade. 

Estupra mas não mata
Frase de triste memória, do então governador 
de São Paulo, Paulo Maluf, mais atual que 
nunca. É o que demonstra pesquisa recente 
do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, ligado ao governo federal, em que a 
maioria da população brasileira acredita que 
“mulheres que usam roupas que mostram o 
corpo merecem ser atacadas” e que “se as mu-
lheres soubessem se comportar, haveria me-
nos estupros”. É o conservadorismo levado às 
últimas consequências, fruto do fundamenta-
lismo religioso e da falta de politização.  

Que venham 
as elites
“O que falta na América 
Latina é elite. O que existe 
é oligarquia. As oligarquias 
desfrutam ou herdam o 
poder, mas não entendem as 
responsabilidades públicas 
inerentes a ele”, sustenta o 
economista Lester Thurow, 
citado pelo cineasta Waltinho 
Moreira Salles que emenda: 
“querem os privilégios, 
mas não os ônus. Querem a 
gravata da Gucci, mas não 
os impostos de importação, 
que se convertem em saúde, 
educação etc. Depois, 
reclamam da falta de 
segurança, da inoperância 
dos governos, apadrinham 
uma creche para apaziguar 
a consciência e, ato final, 
compram um helicóptero para 
sobrevoar os nossos Haitis” 
(em resenha sobre o filme Os 
Idiotas, de Lars Von Trier).

Despediu-se nesta semana o secretário mu-
nicipal de Saúde, Renato Fraga, candidato 
a candidato a uma vaga na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais. Renato deixa a 
secretaria bem azeitada para sua adjunta 
Kátia Barbalho que assume a pasta nesta 
segunda feira, indicada pelo PMDB.

Escuridão

Tentem atravessar o Mergulhão à noite, como 
pedestres ou ciclistas. Tudo escuro. Tentem sair 
do Pitágoras ou do Shopping e pegar ônibus na 
Praça da Estação à noite. Escuridão total, ponto 
de ônibus às escuras, grupos e mais grupos de 
usuários de drogas ameaçando quem precisa do 
ônibus, mulheres na maioria. O secretário de 
obras, Edmilson Soares, explica que para o Mer-
gulhão já acionou a Cemig, a responsável pela 
iluminação do local, e para a Praça da Estação 
depende de licitação de material elétrico, que 
deu deserta e tem de ser repetida. Quem precisa 
usar esses locais é obrigado a entender isso?

Não importa a 
cor do gato desde 
que ele cace o rato“

Seus cursos prometem generalidades de estratégia, 
mas entregam receituário de política. Seu nome “de 
Guerra” induz a pensar tática e estratégia, mas es-
boroa em falatório de nacionalidade. Consta que na 
República Velha, para se exercer o direito ao voto 
era exigido dos cidadãos serem homens, maiores de 
21 anos e proprietários. No mesmo descaminho de 
confusão entre pátria e patrimônio, a inscrição para 
os seus cursos exige “diploma de curso superior e 
notória idoneidade moral e cívica”. Não declara qual 
instância pode atestar a tal notoriedade. Em seu 
site e nas ementas de seus cursos nenhuma palavra 
sobre democracia. Entre adultos que ainda querem 
brincar de escoteiros e os espertalhões autoritários 
de sempre, a ADESG vem recrutando seu atávico sé-
quito em Valadares. Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra, aquela mesma que cons-
tituiu o núcleo ideológico que sabotou a democracia 
brasileira em 64. Criada em 1949, a partir do Natio-
nal War College, dos Estados Unidos, a ESG é filha 
legítima do clima de Guerra Fria e não se deu conta 
de que ficou orfã.

Assombração

Não passa despercebido na Câmara que 
o combatente vereador Luciano, do PSDB, 
não age com a mesma energia na gestão 
das contas do hospital que ele preside. A 
dívida do Hospital São Vicente, somente 

com o município, chega a 3 milhões de re-
ais. A cada vez que os sucessivos compro-
missos de pagamentos são descumpridos, 
ele move mundos e fundos para interditar 
ação de cobrança, que possa resultar em 

penhora. Entre os mundos e os fundos cou-
be fazer lei sob medida para constranger 

a relação entre a Prefeitura e a UFJF. Fez e 
aprovou uma lei de doação de cadáveres 
não reclamados para a pesquisa de Me-

dicina da UFJF e esta revogava lei recente 
do Executivo que permitia a pesquisadores 

da UFJF acesso a ossadas humanas dos 
cemitérios públicos de Valadares. Uma 

lei em vez de ser complementar à outra, 
anulou a anterior e colocou em dificuldade 

o planejamento de aulas e pesquisas da 
universidade.

  

Atento aos detalhes

Atento, o núcleo duro em torno do Subsecretá-
rio de Agricultura de MG, André Merlo, conferiu 
e não gostou nem um pouco da aproximação 
que o Deputado Estadual, Mourão, vem fazen-
do a um dos donos da maior rede de supermer-
cados de Valadares, tendo em vista as eleições 
municipais de 2016.  

Na tribuna, rigor. 
Lassidão nas contas.

Para os saudosos 
da ditadura

No Gueto
Susto no Gueto

Pavor no Gueto

Terror no Gueto

Despedida

Vereadores travam uma queda de bra-
ços com o governo. São aqueles que não 
fecharam com o bloco da situação e que 
também não assumem ser oposição. Se 
denominam Governo 2. Em jogo, cen-
tenas de cargos no Poder Executivo, 
muito, muito oportunismo, nenhuma 
virtude pública.

Queda de braço

A cultura da senha
E por falar em saúde, espera-se que, com a inauguração 
da Unidade Básica de Saúde do Bairro Esperança nesta 
sexta-feira, cartazes como o acima na foto, do posto de 
saúde da Rua Gonçalo Costa, 186, não sejam mais vistos 
nem mais necessários por lá.  
Assim como se espera que, com os 57 médicos do Progra-
ma Mais Médicos que chegaram a Valadares, nenhuma 
Unidade Básica de Saúde fique sem esse profissional que 
assumiu compromisso de trabalhar por 8 horas, todos os 
dias. Que a população fiscalize e cobre.

Ao final de 1984, último ano completo sob a ditadu-
ra, o Brasil devia a governos e bancos estrangeiros o 
equivalente a 53,8% de seu Produto Interno Bruto, 
ou seja, de toda a renda gerada no país. Eram US$ 
102,1 bilhões para um PIB - que indica a capacidade 
nacional de pagamento - de US$ 189,7 bilhões. Em 
proporções de hoje, seria como se o Brasil devesse 
US$ 1,2 trilhão, o quádruplo da dívida externa atu-
al.
Mas a situação era ainda mais dramática porque, na 
época, dois terços do endividamento externo eram 
de responsabilidade do governo federal, principal-
mente, dos Estados e dos municípios. Hoje, a dívida 
externa pública, na casa dos US$ 120 bilhões, repre-
senta pouco menos de 40% da dívida externa total, 
enquanto as reservas em dólar do Banco Central 
superam os US$ 370 bilhões. (fonte: Por Dinheiro 
Público & Cia – FSP)

Quanto recebem efetivamente 
os médicos do Hospital Municipal?

E por falar em saúde, não encontramos no Portal da 
Transparência da Prefeitura os salários efetivamente 
pagos aos médicos do Hospital Municipal. Por que 
será?  Continuaremos a insistir e a buscar esta infor-
mação. Salário pago com dinheiro público deve ser 
publicizado e, se necessário, justificado. É corrente 
que para um grupo de mais de 50 médicos são co-
muns salários de até 49 mil reais. O antídoto para o 
abuso e o descontrole é a Lei de Acesso a Informação 
– LAI, que é para ser cumprida.

A Unidade Local do DNIT em Valadares faz 
vistas grossas para a crescente favelização 
das margens da BR 381 depois do cemitério 
de Santa Rita. Enquanto as ocupações irregu-
lares na cidade estão sob controle e o Minha 
Casa Minha Vida dá solução para o déficit 
habitacional para muitas famílias mais po-
bres, consta que as notificações da Secretaria 
de Planejamento da Prefeitura para o DNIT 
de nada resolveram até agora. Assiste à ocu-
pação desordenada, ao enfeiamento da ci-
dade, como se não fosse da sua responsabili-
dade zelar das margens de rodovias federais e 
impedir esse tipo de ação. Batizar a ocupação 
de Ricardo Luiz de Freitas pode mexer com 
os brios e trazer solução. O problema é que 
a cidade já tem uma Vila Ricardão na Região 
da Ibituruna.

Favelização

Assim mesmo, em maiúsculas e letras gar-
rafais, a pixação está em muros por toda a 
cidade. Acrônimo de Ayahuasca, Lírio do 
Campo e Cogumelo, era para ser servido 
como se fosse um composto, preparado de 
modo caseiro como chá, em festas na cida-
de. Pelo que consta, a criatividade esbarrou 
na ação policial e foi parar como protesto 
nos muros. Portanto, quem ainda não re-
tirou isso de suas paredes e muros, agora 
sabe do que se trata.
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Audiência discutiu efeitos do Golpe de 64 em GV
METROPOLITANO

Lideranças políticas e comunitárias lotaram o plenário da Câmara, relembrando atrocidades como o massacre no Sindicato dos Trabalhodes da Lavoura

Marle Ferrari Jr.

O tema da coluna, infraestrutura e urbanismo, é desses assuntos sobre 
os quais todos tem alguma opinião, porém nem todos tem o devido co-
nhecimento. Promover a circulação (sistema viário), a comunicação, 
distribuir energia e garantir o saneamento básico é dotar de infraes-
trutura uma cidade, dentre várias definições possíveis. Já as carac-
terísticas de urbanismo se relacionam à iluminação pública – e sua 
relação com segurança e valorização de patrimônio – pavimentação, 
calçadas, rampas para cadeirantes, entre outras, sendo que essas aqui 
citadas foram medidas pelo IBGE no Censo de 2010.

Valadares, assim como o Brasil, mudou bastante nos últimos 50 
anos em relação às condições de infraestrutura e urbanismo. Inicia-
mos a década de 1960 com a população da cidade em 70.494 habitan-
tes, no Censo de 2010 foram registrados no município mais de 263 mil 
habitantes, sendo 96,06% na zona urbana. A estimativa do IBGE em 
junho de 2012 já apontou 275.500 residentes no município. A urbani-
zação que ocorreu no Brasil – com a população rural se transferindo 
para as cidades - repetiu-se em nossa cidade. Essa debandada para a 
cidade fica clara quando consideramos que em 1960 foram registrados 
10.600 empregos rurais em Valadares. Hoje, todo o conjunto de ativi-
dades rurais emprega apenas 1.200 pessoas. Esse fenômeno de pre-
valência da cidade aumentou a demanda por infraestrutura decente e 
exigiu indicadores de urbanismo adequados ao tempo atual. 

Até a forma de medir essas condições mudou ao longo dos anos. Da 
imprecisa e muito vaga contagem do “número de municípios servidos 
de esgoto” (todos são servidos, a partir do momento em que geram os 
efluentes...) até a medição do “percentual de esgoto tratado” por cida-
de evoluiu-se muito! Agora, não só sabemos quais municípios possuem 
“serviço de limpeza pública e remoção de lixo”, como registrado na dé-
cada de 60, mas também quantos e quais são os municípios que dão 
destino adequado aos seus resíduos sólidos, a saber, por meio de ater-
ro sanitário. Sabemos ainda quais municípios cuidam da limpeza das 
vias públicas, impedindo a obstrução dos sistemas de drenagem. Estes, 
então, são um capítulo à parte!

Urbanização e infraestrutura: indicadores de qualidade de vida

Marle J Ferrari Jr, engenheiro civil, mestre em Saneamento, 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Fábio Moura

Urbanismo e Infraestrutura

As soluções para drenagem da chuva, cujo regime se alterou bas-
tante ao longo dos anos, também evoluíram radicalmente e hoje não se 
admitem soluções que apenas transferem as enxurradas de um ponto 
para outro, como se fazia, sem o menor problema – pois era a técnica 
adequada até então. Canais enormes em concreto, como o que acom-
panha as avenidas Veneza e Tancredo Neves em nossa cidade passa-
ram a ser evitados a todo o custo, sendo das últimas opções a serem 
avaliadas pelos técnicos de hoje. O Ministério das Cidades, mais por 
conta de técnicos capacitados responsáveis pela gestão de programas 
e projetos do que por qualquer outro motivo, lista pelo menos 16 (de-
zesseis!!!) modalidades de intervenção para a chamada “drenagem 
sustentável”, além das obras complementares – que somam 20 (vinte) 
opções à lista de obras de Engenharia possíveis. E os canais de con-
creto não estão entre elas, embora possam ser alterados pelas opções 
sustentáveis existentes.

A urbanização, juntamente com a infraestrutura, é um ótimo indi-
cador de qualidade de vida em uma cidade. Quem não gosta de passar 
por uma rua com iluminação pública adequada? E se todas as calçadas 
favorecessem a circulação de pedestres e cadeirantes? Ter a convivên-
cia com os marcos da cidade como córregos, rios e praças, incentivada 
por uma legislação moderna, é bem melhor que nos vermos afastados 
desses mesmos marcos por idéias ultrapassadas. Não se pode esquecer 
do Plano de Mobilidade Urbana, exigido por Lei para cidades acima 
de 20.000 habitantes, que prevê tratar assuntos como prioridade ao 
transporte não motorizado e questões relacionadas ao transporte pú-
blico coletivo.

Os assuntos não se esgotam e podemos escolher mais de um por 
dia! Com entusiasmo, haverá espaço suficiente para tratar de muitos 
deles ao longo do tempo no novo jornal Figueira!

A urbanização, juntamente 
com a infraestrutura, é um 

ótimo indicador de qualidade 
de vida em uma cidade. 

Quem não gosta de passar 
por uma rua com iluminação 

pública adequada? E se todas 
as calçadas favorecessem 

a circulação de pedestres e 
cadeirantes? Ter a convivência 

com os marcos da cidade 
como córregos, rios e praças, 

incentivada por uma legislação 
moderna, é bem melhor que 
nos vermos afastados desses 

mesmos marcos por ideias 
ultrapassadas.

Ideias
ultrapassadas

“Como é difícil acordar calado, se 
na calada da noite eu me dano. 
Quero lançar um grito desumano 
que é uma maneira de ser escu-
tado”. Lida pelo educador social, 
Carlos Santos, a letra da música 
Cálice, composta por Gilberto Gil 
e Chico Buarque, deu inicio a um 
evento histórico na tarde da última 
segunda-feira (31). A mesma Câ-
mara de Vereadores que em 1964 
expediu diligências ao DOPS exi-
gindo providências contra cidadãos 
valadarenses, agora promove uma 
audiência pública intitulada Dita-
dura Nunca Mais. Os 50 anos do 
golpe foram relembrados através 
dos depoimentos de Haruf Salmen, 
Jaider Batista, Elisa Costa, Altino 
Machado, entre outros.

A audiência, proposta pelo Ve-
reador Glêdston Araújo e aprova-
da por unanimidade, contou com 
a presença de entidades de classe, 
ONGs, autoridades políticas, histo-
riadores, jornalistas, representan-
tes demovimentos sociais e demais 
cidadãos. Glêdston Araújo abriu o 
seu discurso dizendo que “hoje, dia 
31 de março de 2014, a Câmara de 
Vereadores luta por todos os direi-
tos de liberdade dos cidadãos vala-
darenses”.

O presidente da OAB/GV, Elias 
Souto, relembrou a atuação da Or-
dem dos Advogados do Brasil nos 
anos que sucederam o golpe de 64. 
“Há um compromisso histórico da 
classe na participação ativa contra 
o golpe. Tentamos de todas as for-
mas amenizar os efeitos do perío-
do ditatorial, mesmo diante da ex-
ceção de direitos civis e da queda, 
por exemplo, da garantia de habeas 
corpus com os atos institucionais”, 
lembrou.

Assassinatos

A prefeita Elisa Costa relem-
brou nomes como Augusto e Octá-
vio Soares mortos em decorrência 
do clima de guerra que se instau-
rou na época golpe em Governador 
Valadares. E não se esqueceu de 
Marighella, Lamarca, Edson Luís e 
tantos outros nomes envolvidos na 
luta contra a ditadura em âmbito 
nacional. “Todos sabemos o quan-
to foi difícil enfrentar o regime 
militar. Então, parabenizo àqueles 
que, mesmo diante de incansáveis 
torturas físicas e psicológicas, não 
se entregaram ou delataram seus 
companheiros de luta”.

O historiador Haruf Salmen 

falou por alguns minutos sobre o 
contexto político e econômico que 
precedeu os acontecimentos de 64. 
“O golpe estava previsto nos basti-
dores para acontecer entre quatro e 
seis de abril, mas não resistiu à re-
percussão nacional do conflito entre 
trabalhadores rurais e fazendeiros 
no dia 30 de março em Governador 
Valadares e se consumou no dia se-
guinte”. Ainda sobre os desdobra-
mentos do golpe na cidade, Haruf 
concluiu: “Precisamos falar sobre o 
trauma de 64 para superá-lo. Não 
é possível esquecer ou passar por 
cima da tamanha atrocidade que 
aconteceu em frente ao Sindicato 
dos Trabalhadores da Lavoura, na 
sede de O Combate e com o Octávio 
Soares e seu filho Augusto; além de 
tantos outros fatos omitidos daque-
le período”. 

O plenário da Câmara Municipal ficou lotado durante a audiência pública que lembrou o Golpe Militar de 1964 e os seus desdobramentos em Governador Valadares

Lembrou ainda que por aqui 
a Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA) nunca teve espaço. “O 
povo valadarense jamais apoiou o 
regime militar. Em todas as vezes 
que teve a oportunidade de eleger 
seu representante no executivo op-
tou pelos candidatos do Movimen-
to Democrático Brasileiro (MDB). 
Com a exceção de 1972, diante de 
uma maracutaia na apuração, onde 
se somou os votos dos três candi-
datos da ARENA que concorriam 
naquele ano”, conta Haruf Salmen.

Democracia

O jornalista Jaider Batista da Sil-
va garante que não há como falar em 
um resultado benéfico do período 
ditatorial. “Quando Figueiredo de-
volveu o país à democracia em 1985, 

o Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro era de U$ 189 bi. e a dívida ex-
terna era de U$ 110bi. Hoje o nosso 
PIB é de U$ 3,5 tri., com uma dívi-
da externa menor do que U$ 300bi. 
Além das reservas do banco central 
de de U$ 400 bi. Então, qualquer 
que fosse o presidente democrático 
do período, alcançaria resultados 
muito melhores do que os ditadores 
militares”.

Já o produtor rural José Altino 
Machado ressalta que há pontos de 
vista distintos sobre esse período. 
“Em cada ponta da cidade se vê a 
Ibituruna num formato diferente e é 
assim com qualquer desdobramen-
to histórico. Não presenciamos um 
regime ditatorial, pois houve a co-
nivência de dois terços do congresso 
nacional para a instalação do regi-
me”, concluiu. (Texto de Fábio Moura)

Precisamos falar sobre o 
trauma de 64 para superá-
lo. Não é possível esquecer 
ou passar por cima da 
tamanha atrocidade que 
aconteceu em frente ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Lavoura, na sede de O 
Combate e com o Octávio 
Soares e seu filho Augusto; 
além de tantos outros fatos 
omitidos daquele período.

“
Haruf Salmen Espindola - Historiador
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Ministério da Saúde premia equipes de ESF

SAÚDE

Equipes de servidores das Estratégias de Saúde da Família que se destacaram no atendimento às comunidades foram premiados pelo Programa PMAQ-AB

Vinícius Quintino

Março de 2014 foi marcado por dois curiosos movimentos popu-
lares na capital capixaba: a reedição da Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade e Marcha pela Democracia Contra o Regime 
Militar - 1º Ato.
A Marcha da Família, com menos de uma dúzia de participantes, 
perdeu força antes mesmo de sair às ruas. Paladinos da moral e 
dos bons costumes – com a irracionalidade que lhes é comezinha 
– pleiteavam a implementação armada dos princípios tradicionais 
da família ocidental cristã (utilizando o protesto democrático para 
pedir o fim da democracia).
Em resposta, a Marcha pela Democracia, reuniu aproximadamente 
500 integrantes, que, dentre outras ações, relembravam os crimes 
cometidos pela ditadura militar no Brasil.

Ambos os fatos estavam intimamente ligados, refletindo, sobre-
tudo, discursos ideológicos contemporâneos: de um lado, uns ten-
tam justificar os meios adotados pelo regime militar, com supostos 
avanços em setores como economia e infraestrutura. De outro, a 
grande maioria reconhece a democracia como único regime de go-
verno sustentável. 

Em verdade, se a história é contada à luz dos olhos de quem 
vê, causa estranheza reconhecer algum grau de “normalidade” no 
processo de tomada do poder político pelos militares no Brasil, em 
1964.

É até compreensível, se visto pela ótica de quem não deu o lom-
bo ao chicote, mas declinar a culpa da repressão à “conveniência 
política” do Congresso Nacional é sem dúvida uma redução históri-
ca apressada.

Em 1964, os golpistas apresentaram-se como garantidores da 
democracia. Ora, que raio de democracia é essa, na qual aquele que 
segura a espada se autointitula defensor das instituições? Que ins-
tituições são essas que não são sustentadas pelo voto e pela vontade 
dos cidadãos? Que regime é esse, em que a opinião não é pública, 
mas sim a do Leviatã? Que democracia é essa, cujo poder não ema-
na do povo, mas sim da institucionalização de 17 atos supraconsti-
tucionais?

É desafiadora a tentativa de reconhecer algum traço democrá-
tico nos 12 artigos do Ato Institucional n.º 5, de Costa e Silva.

O regime militar foi sem dúvida um período nebuloso no curso 
das mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Movimen-
tos sociais foram completamente interrompidos, o crescimento do 
PIB foi acompanhado pela maior desigualdade de renda da história 
do país, o arrocho salarial trouxe consequências trágicas para as 
famílias brasileiras e a inflação descontrolada atingia a casa dos 
300% ao ano.

O constatado esvaziamento de um movimento pró-ditadura não 
é algo inesperado. Ele reflete a opção política do povo brasileiro, 
de uma nítida rejeição ao programa repressivo e concentrador de 
renda de um governo militar.

Mas, para além de um debate puramente semântico, o que im-
porta na verdade não é comprovar se naqueles anos vivemos em 
uma típica ditadura, mas sim a constatação de que o povo brasilei-
ro não tolerará mais abusos como esses.

Pois, como diria Carlos Drummond de Andrade, “o ditador não 
precisa atrasar o relógio; ele mesmo atrasa a História”. Não sei que 
raio de democracia é essa, mas sei que esse raio não cai duas vezes 
no mesmo lugar.

O ditador não precisa 
atrasar o relógio: 
ele mesmo atrasa a história

Vinícius Quintino é pesquisador em Direito Eleitoral, especialista em Direito 
Eleitoral, Servidor Público Federal.

Fábio Moura

Fábio Moura

Vitória a Minas
Na tarde da última terça-feira, no 
Teatro Atiaia, os servidores de 31 
equipes de Estratégias de Saúde da 
Família (ESFs) de Governador Vala-
dares foram premiados pelo Progra-
ma Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). O programa incentiva 
a adoção de processos que ampliem 
a capacidade de gestão para melho-
ria do serviço, de acordo com a ne-
cessidade da população.

Nesta primeira premiação do 
PMAQ-AB, referente ao ano de 
2012, os servidores receberão entre 
R$1.013 e R$ 1.381. A bonificação 
aos profissionais é dada de acordo 
com a pontuação alcançada pela sua 
unidade de saúde e não pelo cargo 
que ocupam. Com isso, receberão os 
mesmos valores servidores da lim-
peza, agentes, atendentes, enfermei-
ros e médicos. No segundo semestre 
deste ano será a vez da premiação 
referente ao ano de 2013. O prêmio 
dividido entre os profissionais das 
ESFs corresponde a 50% do repas-
se do Ministério da Saúde à atenção 
básica do município. A outra me-
tade é destinada aos investimentos 
em cada uma das unidades.

Avaliação

A avaliação leva em conta cri-
térios estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde, tais como: acolhimento, 
resolutividade do trabalho, estru-
tura física, equipe completa, saúde 
bucal, saúde na escola, entre ou-
tros. Em Valadares todas as ESFs 
alcançaram de 10 a 15 pontos, numa 
escala que vai de 0 a 20. Contudo, 
a premiação é direcionada às equi-
pes que atingiram, no mínimo, 11 
pontos. Com isso, os profissionais 

de quatro das 35 unidades avalia-
das não receberão a bonificação. A 
prefeita Elisa Costa ressaltou que 
a cidade ainda não chegou ao pa-
tamar ideal, mas vem trabalhando 
pra isso. “A responsabilidade de dar 
as melhores condições de trabalho é 
da Prefeitura, com estrutura e equi-
pe médica completa; e a de alcançar 
a meta estabelecida pelo Ministério 
da Saúde é das unidades, com um 
atendimento mais humanizado e 
responsável, além da redução de to-
das as taxas de doenças possíveis”.

O Secretário Municipal de Saú-
de, Renato Fraga, garantiu que al-
gumas providências já vêm sendo 
tomadas. “Ainda não contamos com 
alguns serviços básicos em nossas 
unidades, mas já identificamos, es-
tudamos e solicitamos toda a estru-
tura necessária. Vamos, por exem-
plo, informatizar o atendimento. 
Ou seja, o diagnóstico e o receituá-
rio obtidos nas residências estarão 
disponíveis num sistema integrado 
no qual todas as instâncias da saúde 
terão acesso às informações de cada 
paciente. Os computadores já foram 
comprados. Agora, no que compete 
aos agentes vejo no dia-a-dia que o 
atendimento humanizado é o nos-
so maior mérito. Vamos à casa das 
pessoas, lidamos diretamente com 
elas e não há mais a necessidade de 
sempre encaminhá-las ao hospital”, 
destacou.

A prefeita Elisa Costa lembrou 
ainda que de 2012 pra cá já foram 
implantadas mais dez unidades das 
ESFs, ultrapassando a cobertura de 
70% da população estabelecida pelo 
Ministério da Saúde. “Além disso, 
incluímos profissionais nas equi-
pes já existentes e melhoramos a 
estrutura de atendimento de várias 

unidades. Hoje, por exemplo, fo-
ram entregues aqui Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) para 
evitar que os profissionais da área 
se exponham ou prejudiquem a sua 
saúde durante a execução de suas 
funções.”

Avanço

A médica sanitarista e coorde-
nadora da Comissão de Avaliação 
de Melhorias do Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica, Katiuscia Car-
doso, garante que o maior avanço 
no atendimento das ESFs está na 
orientação dos profissionais que li-
dam com a população. “Hoje temos 
agentes preparados para diagnos-
ticar sintomas que, apesar da sua 
aparência simples, podem remeter 
a doenças mais graves, como a tu-
berculose, por exemplo”, lembrou.

A agente Claudiana Alberto, da 
nova ESF do bairro JK, ressalta que 
entre os moradores da região há a 
demanda por profissionais que a uni-
dade ainda não dispõe, como psicó-
logo e nutricionista. “Mas, fora isso, 
hoje temos condições de mapear e 
diagnosticar casos que antes passa-
vam despercebidos”, disse. Já Maria 
da Penha de Assis, premiada como a 
melhor auxiliar de serviços gerais de 
todas as unidades, conta que a ESF 
do Bairro São Pedro é mais antiga 
e, por isso, dispõe de uma estrutura 
melhor. “Lá na nossa unidade temos 
condições necessárias para oferecer 
algo além do que fomos destinados. 
Lidamos com pessoas extremamen-
te carentes e, com um atendimento 
atencioso, temos conseguido evitar 
o agravamento de várias doenças in-
fluenciadas por causas psicológicas”, 
relatou. 

ASSINATURAS

Os servidores da saúde, que atuam nas unidades Estratégias de Saúde da Família (ESF), lotaram o Teatro Atiaia durante a solenidade de premiação do Programa PMAQ-AB, do Ministério da Saúde

Correspondente do Figueira em Vitória

Este Figueira informa aos leitores 
que em 15 dias terá o seu plano de assinaturas  

formatado e disponibilizado nas edições impressa e online.

Mais informações pelo telefone (33) 3277.9491
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Um quarteirão inteiro abriga, desordenadamente, pouco mais de duas 
centenas de lojas agrupadas com pouca ou nenhuma lógica de planeja-
mento. Também não há zoneamento por tipos de uso. São quase dez mil 
metros quadrados cercados pelas ruas Israel Pinheiro, José Luís Noguei-
ra, Quintino Bocaiúva e Bárbara Heliodora. Três grandes becos ligam uma 
ponta à outra, além, ainda, de algumas vielas e travessas que garantem a 
circulação dos usuários e das mercadorias na transversal e na diagonal 
do Mercado Municipal. Suas edificações são, majoritariamente, de um e 
dois pavimentos. Fios sobrepõem a cabeça das milhares de pessoas que 
circulam por lá diariamente. Tudo isso coberto por uma gigantesca es-
trutura metálica instalada em 2007. O Mercado também ganhou novos 
banheiros, calçamento, portões e uma nova praça de alimentação. O esta-
cionamento no segundo piso ficou pra próxima.

Lá se encontra de tudo. Frutas, verduras, hortaliças, grãos, ervas, se-
las, roupas, sapatos, bolsas, materiais em alumínio, ouro, prata, relógios, 
joias, pato, ganso, galinha – viva e morta -, peixes, ovos, manteiga, queijo, 
farinha, rapadura, diversos tipos de carne, lanchonetes, casas lotéricas, 
mercearias, tabacaria, torresmo de barriga e, claro, uma branquinha di-
reto do alambique e a cerveja gelada mais barata da cidade. Tem tam-
bém o “mercado paralelo” nas suas imediações. Por lá se vê de tudo que 
é eletroeletrônico: celular de última geração, aparelhos reprodutores de 
áudio, câmeras fotográficas e mais um porção de coisas. Se não tiver, eles 
providenciam em alguns minutos. Só não exija nota fiscal. 

Desde 1949, o Mercado Municipal é o coração da cidade. Eram apenas 
barracões de alvenaria e papelão que circundavam o quarteirão. No seu 
centro havia ruas de terra, galinheiros e diversos produtos advindos da 
zona rural da região. “Uma favela de tábuas”, como descrevem os seus 
pioneiros. Á sua frente a casa da Dona Zulmira que, por muitos anos, 
abrigou transeuntes, nordestinos em peregrinação e tantos outros neces-
sitados de moradia. Estava criada a aura de simplicidade do Mercado Mu-
nicipal de Governador Valadares.

De lá pra cá muitas coisas mudaram. Um a um, os comerciantes fo-
ram aplicando melhorias em suas barracas. O comércio era diversificado. 

Cada um vendia o que tinha pra vender no atacado e no varejo. Numa 
barraca, galinha, queijo e vitaminas. Noutra verduras, doces e selas. Não 
havia uma especificidade. Com o passar do tempo, o movimento só au-
mentava. O Mercado tornou-se referência regional. Pra cá vinham com-
pradores e vendedores da região levar o que havia de mais fresco, entre 
carnes, hortaliças e derivados do leite.

O número de lojas só aumentava e, apesar das constantes reformas 
pelas mãos dos próprios comerciantes, a estrutura ainda era precária. Se 
chovesse, então... ninguém vendia. Foi aí que surgiu a demanda por uma 
revitalização geral do quarteirão do Mercado. Uma grande cobertura, en-
tre outras melhorias, foi entregue ao fim da obra, sete anos atrás.

As vendas, no entanto, não acompanharam esse crescimento desen-
freado e a modernização do espaço. “Estou há 36 anos no mercado e não 
parei de crescer um só instante nas três primeiras décadas. Contudo, nos 
últimos cinco anos estagnei num primeiro momento e depois comecei a 
observar uma redução na escala de 30% em minhas vendas”. É o que afir-
ma Romeci Lima, comerciante de frutas, verduras e hortaliças na parte 
interna do Mercado. “Tive, então, de diversificar os serviços que eu ofere-
ço. Agora, também tenho no mesmo espaço uma lanchonete de produtos 
naturais”.

Se pergunto de onde vem essa redução, ele logo crava: “vem da expan-
são das redes de supermercados”. De acordo com Romeci, a concorrência 
indireta com as grandes redes é desleal. “Nós vendemos qualidade, eles 
vendem praticidade. E tudo junto no mesmo lugar. Além disso, a cada dia 
surge uma nova loja mais perto da sua casa. Sem contar as mega-promo-
ções de hortifrútis. Sabemos que, em sua maioria, são produtos com os 
dias contados. Mas os clientes não se importam tanto assim com isso nos 
dias de hoje”.

A constatação de Romeci é verdadeira. Nos últimos anos, quatro lojas 
de grandes redes de supermercados foram abertas em pontos distintos 
da cidade. Expandiram, também, o número de filiais fora dos limites do 
município. Com isso, as redes compram mais, a preços, cada vez, mais 
baixos. Há, por exemplo, na Região da Ibituruna, um grupo de peque-

“Ei, senhor. Vem aqui experimentar esse abacaxi novinho”. “E aí, minha senhora, não vai levar uma 
moela fresquinha hoje, não?” Valadares ainda nem acordou e o Mercado Municipal já está aberto. 
Domingo, feriado e dia santo. Quem não sabe onde encontrar o que precisa ou não viu nenhum 
comércio aberto vai ao Mercado. E tem aqueles que vão lá todos os dias, seja pra papear, seja pra 
comprar tudo fresquinho. É o que garante José Paulo Assis, do alto dos seus 75 anos. “Não abro 
mão da qualidade do que encontro aqui”. 

Mercado Municipal
A alma do comércio de Governador Valadares 

Fábio Moura
Texto e Fotos

Desde 1949, o 
Mercado Municipal 

é o coração da 
cidade. Eram 

apenas barracões de 
alvenaria e papelão 
que circundavam o 
quarteirão. No seu 

centro havia ruas de 
terra, galinheiros e 
diversos produtos 
advindos da zona 

rural da região. “Uma 
favela de tábuas”, 

como descrevem os 
seus pioneiros.

Corredor de roupas, 
sapatos, brinquedos e 

variedades. Aqui se ouve 
o famoso “vamos chegar, 

freguês!”

Mãos hábeis cortando a carne... Panelas, vasilhas de plásticos, tachos, isopor... A fachada do novo Mercado, bem diferente da “ favela de tábuas” do passado
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nos agricultores que se dedicam ao plantio de alface, exclusivamente para 
uma dessas redes de supermercados. E, da mesma forma, outras tantas 
na zona rural da cidade.

O Mercado tem uma lógica distinta das grandes corporações. As hor-
taliças, frutas e verduras vêm de pequenos produtores da região e de zo-
nas rurais próximas. O mesmo acontece com grãos, ervas, bois, frangos e 
derivados do leite. A compra conjunta ocorre apenas para “fechar o cami-
nhão”. Os comerciantes não gozam de descontos provenientes de grandes 
encomendas.

O vice-presidente da Associação do Centro Comercial do Mercado 
(ACCM), Juniel Nézio da Silva, reitera que o diferencial do Mercado está 
no trato com a freguesia. “Aqui, as pessoas chegam, batem papo, experi-
mentam, escolhem a carne ou a verdura mais fresca de acordo com a opi-
nião do comerciante, levam uma ou outra coisa a mais e, às vezes, deixam 
a conta pendurada”.

Fora isso, ele lembra que os grandes problemas estruturais do Centro 
Comercial foram sanados. “Hoje, faça chuva, faça sol, o Mercado está aber-
to e funcionando normalmente. Temos sanitários higienizados algumas ve-
zes por dia, calçamento completo e um estacionamento que, apesar de não 
ser o ideal, tem atendido à demanda da clientela”, descreve Juniel.

Mas a redução no movimento é perceptível da mesma forma. Para 
Zoukan Narch, pioneiro na estruturação do Mercado, os tempos são ou-
tros. Ele, que sempre atuou no ramo têxtil, vê a gestão atual de seus fi-
lhos diversificar os tipos de produtos comercializados. Do vestuário eles 
já partiram para o ramo de calçados, bolsas e bijuterias. “Os setores ali-
mentícios não são os únicos prejudicados com a expansão das redes de 
supermercados. O mercado está cada vez menos povoado. E com menos 
pessoas circulando por aqui, todos vendem menos”.

O açougueiro Paulo Flores enxerga na redução das vendas motivos 
que vão além da expansão das redes de supermercado. “A minha fregue-
sia era tradicional. Daqueles que só compravam no Mercado. Hoje, boa 
parte deles já faleceu ou não tem condições de se locomover sozinhos pra 
cá. Além disso, muitos fregueses vinham de bairros distantes ou de dis-
tritos de Valadares. Hoje, vários tipos de comércio já alcançaram essas 
regiões. Não culpo só os supermercados, pois sei que vendo o que eles não 
têm: uma carne fresca e novinha”.

Rilza Moura, administradora de uma loja de selas, acredita que não 
só o hábito de fazer compras no Mercado mudou. “No meu ramo, por 
exemplo, as vendas diminuíram em qualquer parte do Brasil. Vê só: o 
controle de animais na zona rural que sempre foi feito a cavalo selado, 
hoje é executado em motos, na maioria das vezes. Os hábitos de consumo 
também mudaram”.

O Mercado se reinventa a cada dia. Passe por lá hoje e faça o mesmo 
no próximo mês, caso não tenha o hábito de visitá-lo assiduamente. Muita 
coisa muda. Mudam algumas lojas, mudam alguns funcionários, mudam 
os produtos da estação. Alguns donos passam o cajado adiante, outros 
não largam de forma alguma. Até podem deixar de administrar, mas não 
abrem mão de sentir o cheiro e de vivenciar o clima amigável daquelas 
redondezas. Isso, claramente, não muda. Mas mudam os frequentadores. 
Antes, nossos avós, Hoje, vamos nós. E, pela tradição que perpassa gera-
ções, não deixaremos padecer o coração da Figueira que em domingos, 
feriados e dias santos, faça chuva, faça sol, não nos deixa na mão.

Mercado seguro

Com a revitalização do Mercado Municipal e a reestruturação da 
ACCM, a sensação de segurança dos comerciantes e dos frequentadores 
do Mercado aumentou, e muito. “Hoje, quase não temos ocorrências na 
parte interna do Mercado. Nem quanto ao consumo de drogas, nem quan-
to aos atos de violência, como roubo e furto”, comenta o vice-presidente 
da associação, Juniel Nézio.

As obras de revitalização lacraram o Mercado com uma estrutura me-
tálica na parte superior, paredes nas laterais e portões em todas as entra-
das. Além disso, a Associação assumiu a segurança do local e hoje conta 
com treze seguranças responsáveis pela vigília do Mercado Municipal dia 
e noite. 

“Na verdade, passamos quase que o dia inteiro de braços cruzados. 
Estamos aqui muito mais pra orientar os frequentadores do Mercado do 
que para coibir atos criminosos. Não que essa não seja nossa função, mas 
acontece uma tentativa de furto a cada dez, quinze dias. E são raros os 
assaltantes que empunham qualquer tipo de arma, em sua maioria, bran-
cas”, relata o agente de segurança Ramon.

O comerciante Elício Batista lembra que grande parte dos furtos de 
mercadorias era feito através das lajes frágeis dos estabelecimentos – na 
sua maioria, em PVC. “Somos menos visados pelos assaltantes, que não 
encontram a mesma facilidade de outrora”.

Romeci Lima vai mais longe ainda. “Hoje tomo atitudes até mesmo 
irresponsáveis dentro da minha loja. Conto dinheiro ali no balcão. Não 
tenho mais a insegurança de anos atrás”.

Elício Batista tem 70 anos de vida e 60 de Mercado Municipal. 
É lá que ele trabalha desde 1954. “Eu ainda usava calça curta, 
quando vim pra cá”. Começou fazendo de tudo. Tinha um gal-
inheiro na parte interna e uma loja com o seu pai na extremi-
dade da Rua Quintino Bocaiúva. “Começamos como todo mundo 
começou aqui. Uma barraquinha de madeira, poucos clientes e 
uma mistureba de produtos”. Na parte externa do Mercado co-
mercializava café, vitaminas e queijos.

Com o tempo, todos os comerciantes do Mercado se espe-
cializaram em algum tipo de produto. “A nossa maior saída era 
com os queijos. Foi inevitável”. Hoje, Elício comercializa quei-
jos, doces e melados. “Trabalhamos exclusivamente com mer-
cadoria artesanal. Um ou outro produto vem das indústrias de 
laticínios”. Quanto à redução no movimento do Mercado, ele 
também percebeu. “O comércio arrefeceu na cidade toda, mas a 
minha freguesia ainda não me permitiu sentir nada disso”.

E se você quer saber se ele montaria a sua casa de queijos em 
outro lugar...? “Jamais. O Mercado Municipal é a minha casa”.

Mercado Municipal
A alma do comércio de Governador Valadares 

Personagem

Começamos como 
todo mundo começou 
aqui. Uma barraquinha 
de madeira, poucos 
clientes e uma 
mistureba de produtos.

Elício
Batista

“

“

“

No meu ramo, por 
exemplo, as vendas 
diminuíram em 
qualquer parte do 
Brasil. Vê só: o controle 
de animais na zona 
rural que sempre foi 
feito a cavalo selado, 
hoje é executado em 
motos, na maioria 
das vezes. Os hábitos 
de consumo também 
mudaram.

Ramon
Segurança -  Mercado

Rilza Moura
Comerciante do Mercado

Na verdade, passamos 
quase que o dia inteiro 
de braços cruzados. 
Estamos aqui muito 
mais pra orientar os 
frequentadores do 
Mercado do que para 
coibir atos criminosos. 
Não que essa não seja 
nossa função, mas 
acontece uma tentativa 
de furto a cada dez, 
quinze dias. E são raros 
os assaltantes que 
empunham qualquer 
tipo de arma, em sua 
maioria, brancas.

A fachada do novo Mercado, bem diferente da “ favela de tábuas” do passado Chapéus, selas, cintos e artigos de couro... ...e o corredor de variedades, com restaurante, relojoaria e etc e tal
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Ombudsman

GERAL

“

José Carlos Aragão

Ombudsman
Gerais

“Ombudsmar” a edição de estreia de um jornal é uma tarefa ingrata. 
Toda estreia carrega em si um elevado índice de imprevisibilidade – 
esta, sempre disposta a sabotar todas as expectativas e avaliações de 
risco incansavelmente debatidas nas reuniões preparatórias para o 
lançamento do novo veículo. 

Por isso, no exercício da função de ombudsman, sempre há de pe-
sar o fato de que um periódico novo estará, por algum tempo, se aco-
modando ao caminho que escolheu trilhar.  Assim, é natural que se dê 
um desconto.

Ou não. Porque o lançamento de um novo produto deve ter o 
respaldo de um planejamento e execução feitos por profissionais do 
ramo, qualificados - e, muitas vezes, escaldados por experiências an-
teriores – que saberão lidar com o imponderável e com os ônus e os 
bônus de seu projeto. 

Os bônus – elogios, tapinhas nas costas, massagens nos egos, 
mensagens de apoio – vêm fáceis, brilham de longe. Mas alguns não 
são totalmente sinceros, porque seguem a etiqueta das convenções 
minimamente necessárias ao convívio social. Recomenda-se, diante 
desses, uma autocutucada na costela, pro ego ficar esperto.

Os ônus, menos palatáveis, de modo geral, ficam por conta da 
crítica. E ela se apresenta de duas formas: a genérica e infundada, 
com motivação e intenções geralmente escusas; e a pontual e especí-
fica, que torce a favor. 

O ombudsman é quem, oficialmente, põe o dedo nas feridas, aqui 
e ali, esperando sempre que o próximo número do jornal seja melhor 
que o atual. Mesmo estando a serviço do próprio veículo, escrevendo 
nele, ele não passa de um leitor chato, que fica pegando no pé dos edi-
tores e repórteres, com a pequena arrogância típica de quem recebeu 
carta branca. 

Pois é: esse cara sou eu. E o meu trabalho começa agora.

     Ponto positivo

Dito isso, uma das coisas mais complexas ao se criar um novo jornal é a 
definição do que ele quer ser. Ou em que ele pretende ser diferente dos 
demais que já existem no território físico ou virtual em que ele almeja 
se instalar. Ele tem que definir se vai ser informativo, priorizando as 
notícias e prestação de serviços; ou analítico, mais focado na análise 
do que é notícia do que na própria notícia em si. Em ambos os casos, 
sempre caberá a opinião plural e democrática de seus articulistas ou a 
opinião do próprio jornal, manifestada em editoriais. O primeiro nú-
mero do Figueira traz, em editorial assinado, uma declaração de prin-
cípios e compromissos. Também deixa claro, em seu expediente, que 
artigos assinados não refletem, necessariamente, a opinião do jornal. 
Ponto para a transparência e para a pluralidade de ideias.

     Contraponto

A profusão de artigos assinados em sua primeira edição induz o leitor 
a acreditar que o Figueira se propõe a ser um veículo que vai além dos 
fatos: um jornal de perfil analítico. Estranhamente, contudo, a man-
chete de capa é factual. Pior: para a edição virtual de fim de semana, o 
fato (o jogo do Democrata, no sábado) já estava caduco na manhã de 
domingo, legando ao leitor a sensação de estar lendo um jornal que 
veio embrulhando o peixe da feira.

     Ponto futuro

Fato e análise do fato talvez não sejam tão compatíveis, nos dias de 
hoje. A velocidade da circulação da informação e seu aprofundamento 
e desdobramentos talvez requeiram diferentes configurações em dife-
rentes suportes: meio físico ou meio digital. Acho que o conselho edi-
torial do Figueira deve se debruçar sobre essa questão, antes da próxi-
ma reunião de pauta. 

    Ponto final

Assim como o Figueira, também estou debutando. Por isso, senti neces-
sidade de dizer, preventivamente, a que vim, e isso comeu boa parte dos 
pouco mais de três mil caracteres desse meu pequeno latifúndio jorna-
lístico.  Não tenho mais espaço para abordar questões menores – mas 
não menos importantes – da edição de estreia. Mas outras oportunida-
des virão.

Por ora, espero não ter desagradado. 

Ponto a ponto

O primeiro número do Figueira traz, em editorial 
assinado, uma declaração de princípios e 
compromissos. Também deixa claro, em seu 
expediente, que artigos assinados não refletem, 
necessariamente, a opinião do jornal.

Esse cara sou eu

José Carlos Aragão, ombudsman do Figueira, escritor e jornalista

Duplicação da BR 381 vai gerar 525 empregos
Serão 525 empregos diretos gerados nas obras que serão realizadas no trecho duplicado da BR 381, em Governador Valadares, garante diretor do DNIT

Fábio Moura

O site do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais 
já exibe a lista dos integrantes 
das duas chapas inscritas para 
disputar a direção do SJPMG 
para o triênio 2014/2017. A 
coleta de votos será nos dias 
14, 15 e 16 de abril de 2014. A 
Chapa 1 tem o jornalista Adriano 
Boaventura como candidato a 
diretor-presidente, e a Chapa 2 
apresentou Kerisson Arnóbio 
como candidato à presidência do 
SJPMG. Para votar, o jornalista 
deve estar em dia com a anuidade 
2013. Conheça os integrantes das 
duas chapas no site: www.sjpmg.
org.br

Eleições no Sindicato 
dos Jornalistas 
Profissionais de Minas 
Gerais será nos dias 
14, 15 e 16/04

A Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag) e a 
Controladoria-Geral do Estado 
publicaram, nesta terça-feira (31), 
resolução conjunta que disciplina 
a divulgação no Portal da Trans-
parência (www.transparencia.
mg.gov.br) da remuneração e 
subsídio dos servidores, militares 
e empregados do Governo de Mi-
nas. A forma de divulgação atende 
a Lei de Acesso à Informação (Lei 
Federal nº 12.527/2011) e segue os 
parâmetros adotados pelo Gover-
no Federal.

Pela resolução, os dados dos 
servidores e militares da Admi-
nistração Direta ficam disponíveis 
em planilhas para consulta a partir 
desta terça-feira (31). O sistema 
permite o download das planilhas. 
As informações sobre a remune-
ração dos servidores de fundações 
e autarquias estarão disponíveis a 
partir de 31 de agosto próximo.

No dia 30 de setembro passam a 
ser divulgadas as verbas remu-
neratórias dos empregados da 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Mi-
nas Gerais (Emater), Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig), Companhia de 
Habitação do Estado de Minas 
Gerais (Cohab), Rádio Inconfidên-
cia, Trem Metropolitano de Belo 
Horizonte e Companhia Mineira 
de Promoções (Prominas) em seus 
sítios institucionais.
(Da Agência Minas)

Portal da 
Transparência

Em visita oficial a Valadares, na úl-
tima quinta-feira, o Diretor Geral 
do Departamento Nacional de In-
fraestrutura e Transportes (DNIT), 
General Jorge Fraxe, se reuniu 
com os prefeitos das cidades que 
estão ao longo dos lotes 1 e 2 da 
duplicação da rodovia. Conversou 
com autoridades e com a imprensa 
para prestar esclarecimentos sobre 
as obras viárias que alcançarão o 
município. 

O General Fraxe explicou que 
a decisão de duplicar a BR 381 até 
Governador Valadares obedece 
à lógica de modernizar o entron-
camento viário que ocorre na ci-
dade. Para isso, o DNIT ordenou, 
também, estudos para melhoria e 
duplicação da ponte do Bairro São 
Raimundo, dos viadutos e de todo 
o trecho urbano da BR 116. Outra 
medida foi a inclusão no Sistema 
Nacional Viário do trecho entre o 
Anel Rodoviário e a BR 116 – Km 
169,2 ao Km 172,4 - como BR 259. 
Essa decisão permite ao DNIT as-
sumir imediatamente a manuten-
ção e posteriormente as obras de 
implantação e pavimentação desta 
parte da rodovia em Governador 
Valadares, beneficiando os campi 
da IFMG e da UFJF/GV, o novo 

Hospital Regional e a expansão da 
cidade naquele eixo.

No caso da duplicação da BR 381, 
já anunciada pela presidenta Dilma 
em sua visita a Valadares, Jorge Fra-
xe entende que não se deve alterar 
nada na atual obra já licitada e ho-
mologada. Ele indica que a decisão 
do DNIT é a de fazer nova e imedia-
ta licitação por Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC), que permite 
contratar de modo integrado proje-
to e obra complementares às já lici-
tadas. Com isso, ambas podem ser 
executadas simultaneamente. Dessa 
forma, evita-se o atraso no início das 
obras de duplicação.

Obras

As obras do trecho de 72,8 Km 
entre Belo Oriente e Governador 
Valadares – lote 1, dos 8 já licitados 
entre Valadares e Belo Horizonte 
– serão executadas pelo Consórcio 
Isolux-Corsan/Engevix. Três viadu-
tos, duas passarelas e uma ponte es-
tão entre as principais intervenções 
nesse trecho. A previsão é de gerar 
525 empregos diretos ao longo de 27 
meses de atividades. O custo total 
das obras do lote 1 ficará em torno 
de R$210 milhões. O diretor do DNIT, general Jorge Fraxe, durante encontro com a Prefeita Elisa Costa. Ele esclareceu dúvidas sobre obras na região
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Oriundo da região mais isolada do país, o 
general Fraxe tem a tarefa de integrar o Brasil

Entrevista   General Jorge Ernesto Fraxe

BravaGente!

Fábio Moura

Gerais

Fábio Moura

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal
MCB

Arquivo Pessoal

Boneca de Daniela Pinheiro,
feita para o Valadares Jazz Festival. 
A foto é de Leonardo Morais.

Boneca de Daniela Pinheiro,
feita para o Valadares Jazz Festival. 

A foto é de Leonardo Morais.

A artesã Daniela Pinheiro tem motivos de sobra para 
sorrir, como faz nesta foto, em seu ateliê. Daniela nas-
ceu em Belo Horizonte, mas adotou Governador Va-
ladares como sua cidade, onde trabalha e estuda. As 
encomendas que recebe são feitas por pessoas que mo-
ram em Tiradentes e em Belo Horizonte. Mas nem só o 
artesanato ocupa o tempo de Daniela. Ela está cursan-
do História, na Unopar. No ano passado, Daniela fez os 
bonecos que representaram a cena da música “Permuta 
dos Santos”, de Edu Lobo e Chico Buarque, para a Va-
ladares Jazz Festival. Bravo!

Ele disse Não! 
A ele a nossa 
solidariedade.

Não bastasse a beleza de suas peças, o ceramista Sebastião Pi-
menta está sempre às voltas com iniciativas pioneiras. O Ateliê 
Residência, uma criação sua, tem como ideia central divulgar a 
arte da cerâmica e, ao mesmo tempo, receber ceramistas de difer-
entes lugares que se hospedam em seu ateliê para desenvolverem 
seus próprios trabalhos contando com a colaboração e orientação 
de um ceramista experiente e um ateliê bem montado.  Já tendo 
recebido gente de todo o país, está construindo mais três aparta-
mentos para dar conta da demanda, especialmente agora que as-
sinará convênio com a Universidade de São João Del Rei - única 
universidade do país a ter curso superior de Cerâmica - para re-
ceber seus graduandos que aqui virão em busca da excelência de 
Pimenta, que também é colaborador do Figueira.  

Tnajar: mais que uma marca, uma mulher de 
mil atividades. Antenada com o seu tempo, 
a terapeuta e professora de inglês, de texto 
primoroso e prosa que cheira a café com broa, 
montou lojinha virtual de arte em papel, ma-
deira, cerâmica e tudo quanto há de bom 
gosto. Tudo muito chic! E simples como a Tê.

Pioneirismo e Arte

Brinquedo de papel marchê

Tnajar ou Teresa Najar

M
CB

 - 
Co

ra
ge

m
 e

 A
lti

ve
z!

Nascido com o ano de 1953, em Boa Vista, Roraima, extre-
mo norte amazônico, Jorge Ernesto Pinto Fraxe é General 
de Divisão do Exército Brasileiro, onde, até a convocação 
da presidenta Dilma para assumir a condução nacional do 
DNIT, era responsável pelo Departamento de Obras de Co-
operação. No tumultuado agosto de 2011, quando a im-
prensa brasileira estampou escândalos de corrupção que 
atingiam Luiz Antonio Pagot e o seu núcleo mais próximo 
na direção do DNIT, a presidenta Dilma Rousseff exonerou 
os acusados e convocou Fraxe para a tarefa de fazer do 
DNIT um sustentáculo do desenvolvimento brasileiro por 
meio da integração viária. Recebido, em 03 de abril, pela 
prefeita Elisa Costa e pelo presidente da Câmara de Vere-
adores Geovanne Honório para uma audiência pública em 
Valadares sobre a duplicação da BR 381, é com ele, a con-
versa que segue:

Figueira: O que fez o projeto da BR 381 deixar Valadares fora da 
duplicação?

Fraxe: Ao assumir a Direção Geral do DNIT, percebi que todo o proces-
so relativo à duplicação da BR 381 não passava por Brasília, e estava 
concentrado nas mãos de apenas um engenheiro da Superintendência 
do DNIT em Minas Gerais. A relevância e a urgência da obra exigiam 
maior intervenção e compromisso da Direção Geral. Foi o que eu fiz. O 
DNIT nacional, que estava a reboque, assumiu o processo, agilizando a 
licitação, o que resultou na contratação de 7 dos 11 lotes em que está 
repartida a obra da rodovia. Os lotes que ainda não foram contratados 
são os que apontam a necessidade de remoção de mais de 4 mil famí-
lias que vivem de modo irregular nas margens da rodovia, na região 
metropolitana de Belo Horizonte ou os que têm remanescentes de mata 
atlântica. O lote 1, de Governador Valadares a Belo Oriente, está con-
tratado, com duplicação de alguns trechos. Dos seus 72 quilômetros, 
50 não foram incluídos no projeto para duplicação. A duplicação ficou 
restrita às passagens urbanas das cidades à margem da estrada. Recebi 
muitas explicações para a duplicação por inteiro não ter sido incluída, 
nenhuma delas convincente, portanto, não vale reproduzi-las.

Figueira: A presidenta Dilma esteve em Valadares e assegurou que 
a duplicação será feita por inteiro até aqui. Se o lote 1 já está con-
tratado, sem a duplicação em todo o trecho, como cumprir o que 
a presidenta anunciou?

Fraxe: Estou em Valadares por ordem da presidenta, para explicar à 
população justamente isso. Avaliamos no DNIT e com o Ministério do 
Planejamento, que a decisão de incluir a duplicação no atual contrato 
geraria mais demora. A empresa construtora exigiria aditivos contratu-
ais prévios e isso nos tomaria mais um ano. A decisão, então, foi a de 
iniciar as obras como estão contratadas, admitir aditivo contratual no 
limite da Lei – 25% do valor do contrato, o que permitirá levar a dupli-
cação, dentro do atual contrato de Valadares até depois de Baguari. É 
adequação possível, sem novo contrato. Para a duplicação do restante 
do lote 1, o DNIT local já foi autorizado a desenvolver o anteprojeto 
das adequações, para nova licitação, que correrá simultânea às obras já 
contratadas. Esse é o modo de operar a decisão da presidenta de fazer 
a duplicação inteira. Ela anunciou que a duplicação seria feita. Eu venho 
declarar como será feita.

Figueira: Quando começam as obras do lote 1, de Valadares?

Fraxe: A empresa contratada, a espanhola Isolux, que opera em consór-
cio, faz neste momento novo teste das condições do pavimento, pode 
adequar alguns pontos do projeto, que melhorem o projeto. Ela está con-

tratada e o projeto que tem em mãos é de 3 anos atrás. Pode precisar de 
algum ajuste. Ela tem até o final do mês de maio para abrir a frente de 
trabalho, ter homens e máquinas na obra de duplicação nesse lote.

Figueira: Por que uma obra como a da BR 381, de que todos 
estão convencidos da urgência e da necessidade, demora tanto 
a começar?

Fraxe: Muitas lideranças estão convencidas no discurso, mas na prática 
emperram. Há mais de um ano a Gasmig foi notificada a fazer adequa-
ções do seu gasoduto nos trechos coincidentes com a duplicação. Não 
se moveu. Da mesma forma, a Cemig tem posteamentos e linhões a 
transferir. Tudo isso foi pactuado e nada saiu do lugar. É muito comum 
haver um tanto de gente para jogar pedra em quem carrega pedra. 
Quem quer fazer, os que carregam pedras, são cobrados e criticados 
o tempo todo. Outros ficam no lugar cômodo de nada fazer, apenas 
jogando pedras. Muitas vezes, as empresas e órgãos públicos que mais 
deveriam estar juntos para que a obra aconteça fazem cara de paisa-
gem, agindo apenas quando forçados por ordem judicial. Ou seja, a 
cooperação administrativa que seria mais ágil não é o comportamento 

padrão ainda.
Figueira: Então, nos próximos 27 meses, como previsto nos contratos 
dos lotes, a BR 381, conhecida como Rodovia da Morte, será uma es-
trada moderna e segura?

Fraxe: A idéia de que rodovia mata não é de todo verdadeira. Uma ro-
dovia mal projetada contribui para acidentes e mortes. Mas, quem mata 
de fato é o condutor, mal educado. Nos últimos 17 meses, as infrações 
que resultaram em multas nas rodovias federais, somente essas, supe-
ram 4 milhões. Todas essas infrações são desatinos que convidam ao 
acidente, às mortes. 

Figueira: O Instituto Federal tem o seu campus em um trecho que 
foi incorporado em janeiro deste ano como alça da BR 259. No 
mesmo trecho está em construção o Hospital Regional. É urgente 
para a cidade a implantação e a pavimentação daqueles 3,1 quilô-
metros de travessia urbana da BR 259. Há previsão?

Fraxe: A prefeita Elisa Costa, que tem sido insistente na solução desses 
gargalos viários, já esteve comigo várias vezes em Brasília para tratar o 
assunto. Pactuamos e a Prefeitura doará em mais 60 dias o anteproje-
to daquele trecho ao DNIT e buscará o licenciamento ambiental. Após 
aprovação, seguirá para licitação no DNIT ou no órgão que dispuser dos 
recursos orçamentários para a execução.

Figueira: A ponte do São Raimundo, construída em 1942, na BR 
116, liga a Região da Ibituruna, com quase 50 mil habitantes, ao 
restante da cidade. Mais de 30 mil veículos atravessam a ponte 
todos os dias, sendo apenas 6 mil do fluxo da rodovia, os demais 
são da cidade. Engarrafamentos ocorrem a qualquer hora do dia, 
com transtornos imensos para a população e para o tráfego da 
rodovia. Há solução no horizonte próximo?

Fraxe: Não basta duplicar a ponte, há viadutos e passagens a serem pro-
jetados, assim como a duplicação da BR 116 nos 7 quilômetros de traves-
sia urbana. Ordenei, com uma Instrução de Serviços, que o engenheiro 
Ricardo Freitas, da unidade local do DNIT, em 60 dias publique o Edital de 
Contratação do Anteprojeto para esse conjunto de obras: duplicação da 
ponte de quase 500 metros, de viadutos, instalação de passarelas, dupli-
cação dos 7 quilômetros de passagem urbana dessa rodovia. Não vamos 
esperar a concessão da rodovia para solucionar isso. Com os anteprojetos 
em mãos, a liderança política da região terá como incluir no Orçamento 
da União de 2015 os recursos para execução da obra.

Figueira: Sua entrada no DNIT ocorreu em momento de denúncias 
de escândalos por corrupção no órgão. Como é lidar com isso no 
dia-a-dia?

Fraxe: Na nossa gestão não tem “arrumadinhos”. Construtores corruptos 
são recusados. Profissionais do DNIT pegos em malfeitos são entregues à 
Polícia Federal, sem complacência. O meu dever como gestor é zelar pela 
correta aplicação do dinheiro dos contribuintes. Foi essa a recomendação 
que recebi da presidenta Dilma quando fui convocado por ela. Transmito 
a vocês o compromisso da presidenta com esta região, com o desenvolvi-
mento local. Estou aqui para transmitir essa confiança.
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Serviço ao cidadãoCafé com leite

Concurso IFMG

Carteira de Trabalho

Passo a colaborar com o “Figueira”, a cada 15 dias, como corres-
pondente em São Paulo. Mais precisamente do Grande ABC pau-
lista, vizinho à Capital, terra que recebeu muitos mineiros, inclusi-
ve meus avós paternos, que aqui chegaram em busca de melhores 
oportunidades no início da década de 1940, com meu pai ainda 
um bebê.

Por me considerar metade mineiro, ter morado em Governa-
dor Valadares e Ipatinga por quase cinco anos e já rodado por mui-
to dos rincões das Minas Gerais, e ter orgulho e muito carinho por 
estas vivências todas, pretendo abordar temas que ligam este dois 
mundos, como a política, a economia, a cultura, entre outros, e 
também de experiências que tive e que me ligam às Minas Gerais. 
Por isso, o nome da coluna: Café com leite.

Escrevo esta primeira coluna em 31 de março de 2014, dia em 
que lembramos os cinquenta anos do Golpe Militar que derrubou 
o presidente João Goulart. Em Santo André, um ato no museu da 
cidade contou com a participação de convidados que deram seus 
depoimentos sobre suas atuações em oposição ao regime militar. A 
cerimônia contou ainda com a presença de parentes de vítimas da 
repressão durante os anos de chumbo, professores, entre outros.

Destes depoimentos o que mais impressionou foi o do padre 
José Mahoun. Nascido na França, em 1926, foi ordenado padre 
em 1951 e dez anos mais tarde chegou a Santo André. Com o gol-
pe, passou a apoiar movimentos populares de oposição à ditadura, 
tendo inclusive atuado junto do sociólogo Herbert José de Souza, 
mineiro de Bocaiuva.

Na época, final da década de 1960, Betinho, como era mais co-
nhecido, morou e trabalhou por um período em Mauá, cidade do 
Grande ABC, onde atuava clandestinamente como representante 
da Ação Popular.“Eu sou contra a vingança, mas a favor da justi-
ça. A Lei da Anistia trouxe os exilados de volta, mas beneficiou os 
torturadores, que até hoje não foram punidos. Devemos exigir que 
estas pessoas sejam julgadas” afirmou em seu depoimento.

A mídia e a ditadura 

E neste período, o que chama a atenção é a posição adotada por 
jornais como a Folha e o Estado de São Paulo, que apoiaram o Gol-
pe Militar e hoje tentam se redimir. O editorial do Estadão de hoje, 
por exemplo, trata do “movimento civil-militar de 31 de março de 
1964.” Um avanço para quem chamava a iniciativa de “Revolução 
de 1964”.

Sobre esta questão o jornalista Paulo Nogueira, do Diário do 
Centro do Mundo, lembra: “1964 não teria existido sem a imprensa, 
este é um fato doído para nós, jornalistas. Os jornais construíram 
um Brasil fantasioso – de mentira, sejamos diretos – que chance-
laria a ação dos militares.” (http://www.diariodocentrodomundo.
com.br/a-imprensa-e-o-golpe-de-64/).

Sucessão I - Na semana passada, quando almoçava com um amigo, 
ouvi um comentário sobe a sucessão presidencial. “O Aécio Neves 
não tem chance. O (Geraldo) Alckmin (governador paulista) já fez 
acordo de apoio com a Dilma.” A frase foi dita dias após a visita de 
Alckmin a Brasília para tratar da escassez da água em São Paulo. A 
conferir...

Sucessão II - E Aécio Neves estará em São Caetano do Sul no pró-
ximo sábado (5). É a primeira visita do senador mineiro ao Grande 
ABC como candidato a presidente da República. Na oportunidade, 
proferirá palestra sobre a política nacional.

Marcos Imbrizi
Correspondente do Figueira em São Paulo

Marcos Imbrizi, jornalista e ativista pela democratização da mídia, mantém 
programa em rádio comunitária.

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - campus 
Governador Valadares está com concurso aberto que 
vai selecionar um professor da área de Geografia Hu-
mana e Geociências. As inscrições estão abertas até 
o dia 21 de abril. Os interessados devem se inscrever 
exclusivamente pela Internet (www.ifmg.edu.br) e o 
valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com 
dedicação exclusiva e a remuneração pode variar de 
R$ 4.177,29 a R$ 8.717,64 de acordo com a titulação 
do profissional. É exigido o diploma de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Geografia. O 
candidato poderá requerer a isenção da taxa se aten-
der aos requisitos: estiver inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚ-
nico, e for membro de família de baixa renda.

O edital completo está disponível no site www.ifmg.
edu.br/gv. Endereço do Campus: Avenida Minas Ge-
rais, 5189, bairro Ouro Verde.

Atualmente, o câmpus Governador Valadares oferece 
os seguintes cursos: Engenharia de Produção, Tecno-
logia em Gestão Ambiental.

Cursos Técnicos – Integrados em Meio Ambiente e em 
Segurança do Trabalho; Curso Técnico Subsequente 
em Segurança do Trabalho

Rep TV Cultura

O lançamento de um jornal com a proposta do Figuei-
ra, nas paragens do Rio Doce, remexe ossos em túmu-
los da história desta Figueira, incomoda certamente aos 
herdeiros e descendentes de “desbravadores” de terras de 
posseiros e irrita os que se apossaram por herança so-
cial, dos principais pontos estratégicos para o desenvol-
vimento da cidade de Governador Valadares e em alguns 
casos, região. 

Não era sem tempo. Ainda que as antigas forças que 
se apossaram (invadiram) das terras do Rio Doce sejam 
lembradas por sua truculência, alguns atuais responsá-
veis pelo desenvolvimento local, mais polidos em função 
da própria época em que vivemos, são certamente piores 
em diversos aspectos, responsáveis pelo descompasso da 
região diante do momento desenvolvimentista por que 
passa o país. 

Não é difícil perceber que a região do Rio Doce está 
estagnada, sobretudo carente de conceitos atualizados 
de desenvolvimento. O que se vê é uma oligarquia inca-
paz de refazer seus conceitos, incapaz de autocrítica, que 
se perdeu no tempo, no caminho do autoelogio e da voz 
única, representada por um jornal local, cada vez mais 
empobrecido na função de informar e mais ainda na fun-
ção de promover o debate. 

O Médio Rio Doce está exaurido, sob lideranças inca-
pazes de entender o sentido do coletivo, costumeiramente 
tratando o bem da coletividade como particular, ainda 
no arroubo de se apossar do que é do povo, do comunitá-
rio. A exemplo, o tratamento de que a Univale vem sendo 
vítima. Universidade comunitária, construída majorita-
riamente a partir de faculdades municipais e patrimônio 
público, doados à Fundação Percival Farqhuar pela Câ-

O desafio de entender o sentido coletivo
Antonio Carlos Linhares Borges

Antônio Carlos Linhares Borges, administrador rural e advogado. Integra a 
coordenação geral do CIAAT - Centro de Informação e Assessoria Técnica

Associativismo

Fé

mara de Vereadores, é tratada como propriedade de uso 
e consumo particular. A verificação dos balanços mais 
recentes da FPF, mantenedora da Univale, aponta recei-
ta líquida de R$ 37,5 milhões em 2012, com saldo negati-
vo de R$ 5.995.702,00. O ano de 2011 resultou negativo 
em R$ 6.938.988,00 e em 2010 a FPF também operou no 
vermelho em R$ 4.822.515,00. Ao final de 2012, a dívida da FPF 
alcançou 200,8% do valor total de seu patrimônio. Desidratada 
pela Fundação que deveria mantê-la, a Universidade dá sinais 
de exaustão, ao preterir seu caráter comunitário, por não dispor 
mais de uma academia autônoma e por ser submetida a uma ges-
tão temerária.

O silencio imposto à cidade desde a destruição do jornal O 
Combate, de Carlos Olavo, sobre as mazelas da oligarquia local 
é criminoso, ao impedir a informação transparente e ao desin-
formar, prestando um desserviço a toda a comunidade local. Ou 
prestando o serviço do atraso continuado, imposto pelos atos 
violentos de 1964. Este Figueira deve inaugurar um novo tem-
po, destampando túmulos de assuntos proibidos, iniciando-se um 
tempo de informação irrestrita, de boa informação, de educação 
e de formação do cidadão. 

Enquanto parte da história ficou escondida, aqueles que de-
pendiam desse escamoteamento dos fatos tiveram seus momentos 
de glória – a glória deles impôs à cidade o ritmo lento, o pé-no-
freio, o retrocesso. Destampando-se a história, abre-se o tempo 
para o futuro. Outro futuro, não o que estava desenhado por eles, 
mas o que pode ser definido coletivamente, de modo consciente, 
crítico e dialético. 
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Celebram com os católicos como irmãos, 
dialogam com o Islã, com o Judaísmo, 
com a Umbanda, com as outras religiões e 
com os ateus, ordenam mulheres e as re-
conhecem para todos os serviços eclesiais, 
formam comunidades gay friendly e de-
fendem inclusive o casamento igualitário, 

envolvem-se em lutas por Justiça Social 
e Ecologia, seus cultos são tradicionais e 
clássicos como a missa antiga, em todos 
os cultos celebram a santa ceia, tomam 
a Bíblia como livro devocional e fazem 
a sua leitura de modo crítico e atuali-
zado. O meio evangélico de Valadares 
agora conta com essa faceta que lhe 
faltava. Enquanto não encontram uma 
capela para se reunir, as famílias angli-
canas têm se reunido nas casas, desde 
o primeiro culto em dezembro de 2013. 
O reverendo Ariel Montero, uruguaio, e 
sua esposa Gabriela Merayo, argentina, 

assistem a essa comunidade de Valada-
res. Ariel reside em Vitória, onde exerce 
a Capelania dos Marinheiros, um minis-
tério que a Church of England desenvol-
ve no Brasil desde que os portos foram 
abertos às nações amigas, em 1808, o 
que possibilitou a chegada dos primei-
ros protestantes ao Brasil. Pode-se sa-
ber mais sobre a igreja no Brasil no site 
www.ieab.org.br e sobre a igreja mun-
do afora www.churchofengland.org.uk. 
Para saber o roteiro de cultos na cidade 
é melhor escrever para o pastor Ariel, no 
email amontero@anglicana-es.org.

Protestantes liberais 
agora têm espaço 
em Valadares
Servir e Acolher

Roda Viva - A poetisa Adélia 
Prado, mineira de Divinópo-
lis e que já morou em Gover-
nador Valadares, foi a entre-
vistada do programa Roda 
Viva da TV Cultura no dia 24 
de março. Na oportunidade 
a escritora falou de sua traje-
tória autoral, das técnicas de 
trabalho e do cenário político 
atual, entre outros assuntos. 
O programa está disponível 
em:http://tvcultura.cmais.
com.br/rodaviva/transmis-
sao/adelia-prado2

E antes de terminar, desejo vida longa ao “Figueira”. 
Que traga bons frutos.

Este espaço é para divulgar as atividades de sua comunidade de fé, seja qual for. Escreva para redacao.figueira@gmail.com

-

Leia o Figueira na internet: www.figueira.jor.b

Cidadãos maiores de 14 anos interessados em obter 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de-
vem procurar as Unidades de Atendimento ao Traba-
lhador ou Unidades de Atendimento Integrado (UAI). 
As carteiras são entregues 15 dias após o cadastro, 
na mesma unidade onde o trabalhador foi atendido, 
mediante a apresentação do protocolo e documento 
de identidade. Os trabalhadores que necessitarem da 
2ª via devem apresentar boletim de ocorrência.

O requerente terá 60 dias, a contar da data marcada 
para a entrega da carteira, para comparecer à Unida-
de de Atendimento ao Trabalhador ou UAI. Após esse 
prazo, os protocolos que se encontrarem pendentes 
terão seus registros cancelados, e o trabalhador terá 
que refazer todo o processo.

Nas Unidade de Atendimento ao Trabahador de Belo 
Horizonte, Ipatinga (Prefeitura), Viçosa e Unidades 
de Atendimento Integrado é necessário agendar o 
atendimento via internet (link disponível abaixo) ou 
pessoalmente. Aqueles que informam o número do 
celular recebem mensagem SMS lembrando local e 
horário marcados para o atendimento. Nas demais 
unidades, não é necessário agendamento prévio.

Caso o trabalhador não possa comparecer na data e 
horário agendados, deverá desmarcar o seu agenda-
mento.

Onde ir: UAI - Avenida Dr. Raimundo Monteiro Resende, 
330 - Centro - Térreo do prédio anexo ao GV Shopping - 
Governador Valadares. Funciona de 8h às 17h. 
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Memória da Figueira Teatro

Sessão de cinema

Giro culturallivros

Carnaval na Figueira era pra lá de animado

Por Júpiter, tragicomédia com infelidade divina

M
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Artesãos de todo o país terão facilidades para 
se inscrever no Edital de Artesanato nos Jo-
gos 2014 - Vitrines Culturais, que promoverá 
a exposição e venda de artesanato durante o 
mundial de futebol. As inscrições poderão ser 
feitas via Correios ou através da internet, via 
sistema SalicWeb.

O edital fica aberto até 6 de abril e sele-
cionará até 60 mil peças artesanais, de valor 
simbólico e estético, que expressem valores 
culturais brasileiros.

A mudança no edital que permitiu a ins-
crição pelos Correios é uma forma de garan-
tir a acessibilidade de artesãos que vivem em 
regiões mais remotas ou tem dificuldade de 
acesso à internet.

As Vitrines Culturais promoverão, entre 
12 de junho e 13 de julho de 2014, exposições 
e comercialização de artesanatos de alta qua-
lidade de todos os estados do Brasil. Mais in-
formações: www.cultura.gov.br

Ministério da Cultura abre 
inscrições para artesãos, no 
Edital Artesanato na Copa

Alemanha + Brasil
2013 / 2014

SMCEL promove oficinas 
de música para jovens

Figueirenses no carnaval de 1933. A quinta, da esquerda para a direita, é Inhazinha Rocha, fanática pelo Democrata

Cena da peça Ed Morte do Grupo Katarriso

O carnaval no distrito de Figueira era pra lá de animado. Os irmãos Orlando e Corando Pinto comandavam 
o Clube Carnavalesco Leões, localizado na Rua de Baixo (parte baixa da atual Prudente de Morais). Orlando 
cuidava da música, com sua banda, e Corando, como escultor nato, fazia as alegorias em material precário, 
como reis africanos, montados em carros de boi. E o Coro dos Leões saía cantando pelos ruas da Figueira, 
músicas como “o chefe da polícia pelo telefone manda me avisar”, “Dorinha meu amor, porque me fazes 
chorar, eu sou um pecador que vive só por te amar”. Nesta foto do Museu da Cidade, foliões figueirenses 
posam com suas fantasias, as mulheres como melindrosas e os homens como bufões. (Fonte: livro Figueira 
do Rio Doce / Ibituruna, de José Raimundo Fonseca) 

Ao retornar da guerra, o general tebano Anfitrião descobre 
que, durante sua ausência, sua mulher, Alcmena, o traiu 
com... ele próprio! Antes dele, seu criado Sósia, também é 
surpreendido ao encontrar a serviço de seu senhor um ou-
tro criado, também chamado Sósia e que é igualzinho a si 
próprio! Por trás desses inusitados acontecimentos, porém, 
está mais uma clássica pulada de cerca do maior dos deuses 
– Júpiter (Zeus, para os gregos) – que desce à terra, disfar-
çado, para seduzir mais uma mortal e gerar no ventre desta 
um novo semideus. 

Adaptada do grego pelo comediógrafo latino Plauto 
(c.225 a.C-184 a.C), a peça Anfitrião, recebe agora uma di-
vertida e fluente reescrita pelo escritor e dramaturgo minei-
ro, José Carlos Aragão, para integrar a coleção Os meus clás-
sicos, da editora paulista Berlendis e Vertecchia, destinada 
ao público jovem. 

José Carlos Aragão é natural de Gov. Valadares e vive 
em Belo Horizonte. É bacharel em Artes Visuais pela Escola 
de Belas Artes da UFMG, mas há vários anos tem se dedica-
do prioritariamente à Literatura e ao Teatro. 

Tem quase 30 livros publicados (de poesia, contos e hu-
mor, para adultos; e de literatura e teatro, para crianças e 
jovens), além de participações em várias antologias.

Como dramaturgo, Aragão já assinou várias adaptações 
teatrais de obras de Guimarães Rosa, Sófocles, Cervantes, 
Camus, Calvino, Shakespeare, Esopo e Kazantizakis, leva-
das aos palcos da capital mineira ou publicadas em livro por 
editoras diversas. Peças originais de sua autoria também fo-
ram selecionadas para os projetos Dramaturgias Urgentes 
(CCBB/SP, 2013); Seleção Brasil em Cena (CCBB/RJ, 2011): 
Dramaturgias/Ciclo Novos Talentos (CCBB/SP, 2006); e 
Leituras Dramáticas BDMG (2005). Em 2010, seu texto O 
pênalti foi vencedor do Concurso Nacional Literatura Para 
Todos/Dramaturgia, realizado pelo Ministério da Educa-
ção. 

Por Júpiter! é o primero de três títulos que o autor deve 
lançar ainda este ano, por três diferentes editoras. Ainda 
vêm por aí uma adaptação de um clássico do teatro grego e 

uma peça musical infantil de sua própria autoria. 

Por Júpiter! – A Tragicomédia de Anfitrião
Adaptação de José Carlos Aragão (da obra de Plauto)
Ilustrações de Luciano Tasso
Editora Berlendis & Vertecchia 
104 páginas
R$42,00
Informações e Vendas: www.berlendis.com

Um clássico da comédia latina ganha adaptação por José Carlos Aragão, jornalista e ombudsman do Figueira
Divulgação

Museu da Cidade

Divulgação

Para quem gosta de cantar, se expressar atra-
vés da música ou quem desejar conhecer e 
aprender a tocar um instrumento, esta é uma 
ótima oportunidade. A Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer (SMCEL) está com inscrições 
abertas para as Oficinas de Músicas. As aulas 
vão acontecer na própria secretaria, locali-
zada no segundo andar do Teatro Atiaia. As 
pessoas com idade acima de 12 anos, interes-
sadas em participar, devem se inscrever pelo 
telefone 3271-3881. 

As oficinas serão de Canto, Flauta doce, 
Flauta transversal e Clarineta.  As vagas são 
limitadas. De acordo com o músico Adalmir 
Neres de Matos, as oficinas têm como objetivo 
promover uma aproximação das pessoas com 
o mundo da música. “Existem muitas pessoas 
que têm vontade de aprender a tocar um ins-
trumento ou conhecer a teoria musical, mas 
não tem condições financeiras para isso, en-
tão esta é a oportunidade”. 

Esta será a segunda edição das oficinas e o 
professor Adalmir já tem planos para os futu-
ros alunos. “Nossa ideia é preparar os alunos, 
ensinar a eles todas as técnicas musicais, e no 
mês de setembro próximo, queremos realizar 
um festival à capela, no Centro Cultural Nel-
son Mandela, para apresentar o trabalho rea-
lizado durante as oficinas”.

Nesta segunda-feira (7) os responsáveis 
pelas oficinas vão promover uma reunião às 
18h30, na Secretaria de Cultura Esporte e La-
zer, para conhecer a disponibilidade dos ins-
critos e definir os dias e horários das aulas.

Sinopse: A cor do oceano
(Die Farbe des Ozeans)
Direção: Maggie Peren, colorido, 
91 min., 2010 

Desgraça no paraíso de férias: nas Ilhas 
Canárias, a turista alemã Nathalie testemu-
nha uma tragédia envolvendo refugiados. 
Um barco com africanos naufraga; entre os 
sobreviventes ela vê um homem com seu fil-
hinho. Nathalie quer ajudar, mas um policial 
a afasta; seu cotidiano o transforma em um 
homem desumano. Mas o refugiado Zola e o 
pequeno Mamadou entram em contato com 
a alemã, que contra a vontade do marido, de-
cide ajudar os necessitados. Mas, o dinheiro 
que pretendia usar para ajudar os africanos a 
fugir para o continente provoca uma catástro-
fe, que Nathalie não poderia prever. A cor do 
oceano é um filme de extrema atualidade so-
bre os problemas humanitários e políticos da 
Europa em sua relação com o fluxo de imigra-
ção africana. “

A próxima sessão de cinema do projeto “Mig-
ração: cultura e direito pelo cinema alemão”, 
que faz parte do Programa Alemanha + Brasil 
2013 / 2014, já tem data marcada: 14 de abril, 
18h, no Teatro Atiaia. O evento realizado pelo 
LICEU - Centro Cultural e o Curso de Direito 
da UFJF - Campus Governador Valadares, e 
tem entrada franca. O filme que será exibido é 
“A cor do oceano”. Confira:

Estudantes de 
Engenharia e 
Contábeis da 
Faculdade Pitágoras 
conheceram o 
Figueira no sábado 
29 de março. Gente 
corajosa, com aula 
séria no sábado à 
tarde. Professoras 
Beatriz Lopes, Márcia 
Lanes e Suely Pereira 
fazendo com as turmas 
o caminho de Platão 
até Immanuel Kant na 
discussão da Ética.

Figueira no
Pitágoras

Espetáculo do final de semana, dias 6 e 7
Cia de Teatro Katarriso apresenta: 
Ed Morte e a Conexão Nazista. 
Tipo: Comédia
Horarios: sábado e domingo, às 20h
Ingressos: R$ 10,00 antecipados, que já estão 
sendo vendidos na bilheteria do Teatro Atiaia
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Democrata busca vitória em Patos

“

Davi de Souza, cientista social, 
praticante de moutain bike e voo livre.

Valadares radical
Davi de Souza

Esportes radicais

Campeonato Mineiro Módulo II

Leonardo Morais

FMF

Tim Filho

Luciano Mourão fez o gol do Democrata na quarta-feira contra o Uberlândia e pode salvar o Democrata em Patos de Minas

Segunda derrota seguida para o Uberlândia impõe ao Democrata um desafio: vencer o Mamoré neste sábado (5), vencer os 
jogos dentro de casa e torcer para tropeços dos adversários diretos ao acesso. Difícil, mas nada impossível. A ordem é vencer 

Governador Valadares se destaca mais uma vez no 
cenário dos esportes radicais. Entre os dias 26 de 
abril e 03 de maio volta a ser palco do voo livre na-
cional com a realização do Valadares International 
Open - Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de 
Parapente 2014.

Já são mais de 130 pilotos confirmados, das 
mais diferentes regiões do Brasil e alguns do exte-
rior. Atletas como Frank Brow (11 vezes campeão 
brasileiro, atual campeão nacional e vice-campeão 
da Copa do Mundo de Parapente 2013), o norte-
americano nacionalizado brasileiro Richard Pethi-
gal (campeão da ultima etapa da Copa do Mundo, 
realizada na Argentina), e o valadarense Moises So-
dre, o Moka (também ex-campeão brasileiro) serão 
presenças certas no pódio.

As ótimas condições climáticas, que permitem 
voos e competições de altíssimo nível, associadas 
à infraestrutura existente no Pico da Ibituruna, faz 
que Governador Valadares figure sempre entre o 
seleto grupo de cidades que possuem as condições 
ideais para o voo livre.

Praticado no Brasil desde o ano de 1974, o voo li-
vre, na sua modalidade parapente, teve seu primeiro 
campeonato nacional no ano de 1989.  Ao longo des-
tes 15 anos do Campeonato Brasileiro de Parapente, a 
cidade de Governador Valadares foi por muitos anos 
palco da disputa, atraindo pilotos de todo o Brasil 
e exterior, e chegando inclusive no ano de 2005 ser 
sede do Campeonato Mundial da FAI, e por ultimo, 
no mês de janeiro passado, palco da Super Final da 
Copa do Mundo de Parapente – PWC.

As competições de voo livre em Governador Va-
ladares, por sua importância turística e econômica, 
compõem certamente o maior evento de destaque 
internacional da região. O parapente é um dos es-
portes aéreos que mais cresce no mundo. Nos últi-
mos 10 anos a prática dos esportes de aventura cres-
ceu mais de 20% ao ano no Brasil.

 Anualmente constata-se o aumento do número 
de pilotos, rampas e sítios de voo, com uma faixa 
etária muito ampla entre os praticantes, com idades 
entre 18 e 65 anos. O voo livre é altamente admirado 

pelas classes A, B e C, como sinônimo de emoção e 
principalmente superação pessoal.

 O esporte vive um grande momento, sendo o 
Brasil considerado mundialmente como “o Hawaii 
do voo livre”, devido à diversidade de relevos, favore-
cendo a pratica técnica, como lazer ou competição. E 
nesse cenário Governador Valadares esta envolvida: 
durante as competições de voo livre inúmeros pilotos 
de todas as regiões do Brasil e de outros países vêm 
para a cidade e aqui permanecem por, pelo menos 
uma semana – período que acontece o campeonato 
– podendo estender por mais tempo. Isto gera renda 
para todos os setores ligados ao turismo como hotéis, 
lojas, restaurantes, supermercados, bares, lanchone-
tes, postos de gasolina, entre outros.

 Além dos rendimentos da prática ao turismo, 
o esporte atrai frequentemente o interesse da mí-
dia televisiva, sendo pauta constante de programas 
e matérias da TV. Isso faz que os olhares do Brasil 
e do mundo se voltem para Governador Valadares, 
promovendo uma grande divulgação nacional e in-
ternacional da cidade e das empresas que patroci-
nam o evento.

Para a realização de um evento desse porte, o 
investimento direto na organização é de pouco mais 
de R$ 100 mil. Há apoio de parceiros como a Pre-
feitura, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o 
empresariado e instituições locais que reconhecem 
a relevância econômica e social do evento para Go-
vernador Valadares e região.

O esporte vive um grande momento, 
sendo o Brasil considerado 
mundialmente como “o Hawaii do 
voo livre”, devido à diversidade de 
relevos, favorecendo a pratica técnica, 
como lazer ou competição. 

Atlético e Cruzeiro começam a 
decidir o Campeonato Mineiro 
neste domingo na Arena In-
dependência. O jogo de volta 
será realizado no Mineirão, no 
dia 13 de abril. O Cruzeiro tem 
a vantagem de decidir no Mi-
neirão por ter feito a melhor 
campanha. 

A atual edição do campeonato 
estadual chega à centésima 
edição. Para comemorar 
o centenário, a Federação 
Mineira de Futebol desenvol-
veu uma peça inédita, feita de 
metal moldado. O novo troféu 
tem 42 centímetros de altura e 
pesa cerca de cinco quilos.
 
No evento de lançamento do 
Campeonato Mineiro Onix 
2014, um troféu do mesmo mo-
delo das últimas três tempora-
das foi exposto, mas esta peça 
não será entregue ao vencedor 
do torneio e ficará no acervo 
da entidade. Foram imortali-
zadas na base deste troféu as 
99 edições realizadas com seus 
respectivos campeões.  
 

Campeão Mineiro 
receberá troféu 
do Centenário

Agora não basta apenas vencer. É 
vencer e torcer tropeços dos adver-
sários diretos pela classificação ao 
Módulo I de 2015. O Democrata, que 
estava invicto até a quarta rodada do 
torneio hexagonal final do Módulo II, 
perdeu duas seguidas para o Uberlân-
dia, uma no Mamudão e a outra no 
Parque do Sabiá. De líder caiu para o 
terceiro lugar e neste sábado precisa 
de uma vitória sobre o Mamoré para 
seguir na luta pelo acesso com chan-
ces reais.

Como aconteceu durante toda a 
competição, o técnico Gilmar Este-
vam tem mais problemas para escalar 
uma equipe forte. No jogo de quarta-
feira (2) em Uberlândia, o meia ata-
cante Joelson, que havia retornado 
ao time depois de se recuperaperar 
de um estiramento muscular, foi ex-
pulso e não joga neste sábado contra 
o Mamoré, em Patos. Joelson era a 
peça que o técnico precisava para 
dar equilíbrio ao meio campo e fazer 
a ligação entre defesa e ataque. Mais 
uma vez, a expulsão de um jogador 
minou as forças da Pantera numa 
partida decisiva. 

Para o jogo em Patos de Minas, 
Gilmar Estevam terá a volta de Mar-
cel, que cumpriu suspensão automá-
tica por causa da expulsão na partida 
contra o Uberlândia em Valadares.

O jogo em Patos de Minas será às 
16h de sábado (5). Esta partida estava 
marcada para domingo, mas foi an-
tecipada pela Federação Mineira de 
Futebo a pedido do Mamoré, como 
forma de fugir da concorrência com 
o clássico Atlético x Cruzeiro, que 
começa a decidir o Campeonato Mi-
neiro. Para a Pantera se classificar, a 
receita é uma só: vencer o Mamoré. 
Além disso, ficar de olho nos outros 
jogos da rodada: Uberlândia x  Social 
e Montes Claros x Tricordiano. Dois 
empates seriam ótimos. A vitória do 
Social sobre o Uberlândia, no Parque 
do Sabiá, seria uma dádiva.


