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A pipoqueira Rozinha, que vende pipocas 
na porta da Igreja de Nossa Senhora das 
Graças desde 1956, tem uma história de 
vida emocionante. Amada por todos, ela 
vive com dignidade, graças ao trabalho. 
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O prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski 
assumiu a presidência do CBH-Rio Doce e 
o desafio de desenvolver ações para a me-
lhoria da qualidade da água na bacia do 
Rio Doce. 
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Rozinha, uma história 
de vida emocionante

Deptulski tem desafio à 
frente do CBH-Rio Doce

O tempo no fim de semana 
será será nublado, mas não 
chove, segundo previsão do site 
Climatempo. Temperatura:

30o 21o
MÁXIMA                       MÍNIMA

Facebook / Figueira
Twitter: @jornalfigueira

Parlatório

Notícias do Poder

O Parlatório do Figueira discute 
nesta edição o programa Mais 
Médicos, do governo federal: 

O médico Arnoldo de Souza 
respondeu sim, mas o também 

médico Juvenal Januário foi 
taxativo: “Não, o programa Mais 
Médicos é eleitoreiro”, afirmou. 

O jornalista José Marcelo, que já 
atuou em Governador Valadares, e 
atualmente está na CNT (emissora 
de TV), em Brasília, estreia neste 
Figueira com a coluna Notícias do 
Poder. Ele traz os bastidores do po-
lítica e revela coisas interessantes 
como: ligue para o Aécio e fale com 
a Dilma. Não rasgue.
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Em 3 de abril de 1964, a Câmara de Vereadores de Valadares 
enviou ofício ao governador Magalhães Pinto a “hipotecar total 
apoio ao movimento revolucionário”. Incansável no seu conser-
vadorismo, a Câmara de Vereadores, em 8 de maio de 1964, 
enviou ofício ao Comando do Exército – ID/4 a exigir “informa-
ção e providências quanto ao jornalista Carlos Olavo e ao sin-
dicalista Chicão”. Não bastara expulsá-los da cidade, exigia-se 
que fossem perseguidos, presos e submetidos às práticas pouco 
ortodoxas do DOPS. O exílio os livrou do pior.
 
Em 4 de abril de 2014, na sessão noturna da Câmara de Ve-
readores, o vereador Adauto do Santa Rita – subiu à Tribuna 
da Câmara e, em discurso marcado por acusações e ameaças, 
rasgou um exemplar do jornal Figueira. Aquela edição estam-
pava a situação de insegurança aos pedestres e ciclistas por 
falta de iluminação no Mergulhão da Avenida Minas Gerais, o 
descontrole do pagamento de salários exorbitantes a mais de 
50 médicos do Hospital Municipal, o abandono da Praça da Es-
tação inaugurada há apenas dois anos, o ambiente propício à 
criminalidade no Gueto da Lagoa Santa. Mas, essa pauta da 
cidadania não gerou interesse. O que incendiou aquela sessão 
da Câmara foi uma nota a chamar a atenção para a atitude de 
um grupo de 6 vereadores que se autodenomina Governo 2.
 
Na incumbência de fiscalizar a conduta dos políticos, sejam 
quais forem e de que partido for, o jornal Figueira manifesta o 
reconhecimento a todos os vereadores e as vereadoras que as-
sumem a carga de ser oposição ao governo municipal, assim 
como aos que assumem o bônus e o ônus de serem governistas. 
Reconhece a atuação dos que se declaram independentes, pois 
podem privilegiar a atividade legislativa, não tendo a expecta-
tiva de benesses da relação com o Executivo. Mas, declara aten-
ção especial aos movimentos do limbo da Câmara, composto 
pelos que querem parecer oposição, sem assumir o alijamento 
da máquina. A desfaçatez com que tentam naturalizar seu mo-
dus operandi deve ofender a todos os demais vereadores.
 
O jornal Figueira está pronto para assegurar o direito de res-
posta a quem entender como injusta ou incorreta qualquer in-
formação veiculada. Mas, considera que rasgar jornais, como 
em outras épocas se queimavam livros, não é atitude compatí-
vel com a democracia. 

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), lastreado pela sua 
história de luta contra toda forma de opressão e a favor da democracia, do direito 
e da liberdade de expressão, repudia, veementemente, a forma virulenta com que o 
vereador Adauto Carteiro (PRTB) se dirigiu à jornalista Áurea Nardely na Tribuna da 
Câmara Municipal de Governador Valadares, na sessão noturna do dia 4 de abril.

Repudia, também, a atitude do referido vereador que, repetindo ditadores de triste 
memória, rasgou exemplar do Jornal Figueira. 

Para nós, que amamos e praticamos o jornalismo e nos pautamos pela ética e re-
speito ao contraditório, o ato do vereador Adauto Carteiro é muito mais que uma 
ofensa. É um ataque direto ao direito à liberdade de imprensa e demonstração da sua 
extrema incapacidade de, como homem público, ser questionado.

O SJPMG se solidariza com todos os jornalistas ofendidos e reitera seu apreço inques-
tionável pela pluralidade de opinião, pela liberdade e pela defesa intransigente dos 
jornalistas e do exercício do jornalismo.

(A) Eneida da Costa
Presidenta - Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais

O vereador Adauto do Santa Rita, zombou da democracia e rasgou um exemplar do jornal Figueira na tribuna da Câmara, no dia 4 de abril

Sindicato repudia agressões a jornalistas do Figueira

Pessoas invisíveis
Moradores de rua vivem o drama da exclusão e da indiferença da população 
nas ruas de Governador Valadares. Políticas públicas ainda não atingem a 
todos e o assistencialismo religioso é paliativo para a situação de desamparo.
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O Programa Mais Médicos 
atende aos anseios que a 

população brasileira tem de 
acesso universal à Saúde?

Democrata vai a Três 
Corações disposto a 
vencer o Tricordiano 

Reprodução Câmara GV
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Editorial Tim Filho 

Parlatório

Expediente

Inicialmente, é importante dizer que apenas mais 
médicos não irão resolver o problema de saúde da 
população brasileira e sim atenuá-lo. Por outro lado, 
olhando apenas a zona rural, quem conhece o Alto do 
Santa Helena, Goiabal, Brejaubinha, Santo Antônio 
do Porto, Pontal, Bananal do Melquíades, Penha do 
Cassiano, Córrego do Bernardo, do Desidério, dos Pe-
reira, do Sabiá, Panelão, Itapinoã, São Vitor, Baguari, 
Nova Brasília, Paca e Xonins, sabe a dificuldade que 
nossos gestores tiveram, e continuam tendo, ao longo 
do tempo para fixar um médico nessas comunidades. 

Quem pensa um pouco sabe que se ali houver um 
médico com conhecimentos forjados em atenção bási-
ca, basta isso, com toda certeza, para melhorarmos, e 
muito, a condição de saúde dessas populações. E mais 
ainda: desafogaríamos o setor hospitalar da cidade, 
reduzindo custos e otimizando as potencialidades na 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS). O sis-
tema onde ainda hoje, padece, por exemplo, da esqui-
zofrenia de conseguir que se faça com mais facilidade 
uma cirurgia do coração do que uma simples hérnia. 
Isto porque, a primeira está, em sua maioria, nas 
mãos da iniciativa privada e a segunda, por ser mais 
barata, não desperta o interesse da terceirização.

Por fim, o SUS, no modelo vigente, hospitalo-
cêntrico, continuará deficitário, acumulando filas e 
atendimento precário nas emergências espalhadas 
por todo o país. Fica claro, portanto, que é necessário 
mudar o currículo do curso de médico no país, mu-
dar a distribuição de recursos para o setor, aumen-
tar a participação dos estados e do governo federal 

no financiamento do Sistema, promover uma política de 
incremento de tratamento de água e esgoto em todos os 
níveis e melhorar a representação constituída nos con-
selhos municipais de saúde, nos quais muitos ingressam 
apenas para “tirar” seus familiares da fila.

Portanto, mais médicos, e melhores médicos, repre-
sentam melhores dias para o SUS, não há como negar, 
sejam eles de onde forem, venham de onde vierem. So-
mos um país hospitaleiro e construído com a mistura de 
etnias, não os estranharemos. Por fim, outra perspectiva 
que se abre com a chegada de colegas médicos, é a pos-
sibilidade de validarmos tecnologias limpas e já pratica-
das há muito tempo em diversos países, integrando-as 
ao SUS, com baixo custo, alta eficácia, e inexistência de 
efeitos colaterais, reduzindo a necessidade de drogas 
como antibióticos e anti inflamatórios, como por exem-
plo a ozonioterapia, que em Cuba conta com mais de 53 
centros beneficiando toda a população cubana e também 
diversos estrangeiros, dentre eles algumas celebridades, 
que marcham para ilha na busca dessas alternativas.
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Mais médicos? Sim, a vida agradece!

Cuba é logo ali. Ou aqui!

Mais Médicos é programa eleitoreiro

Arnoldo de Souza, médico, cardiologista

Juvenal Januário de Souza Júnior, 
médico formado no exterior

Arnoldo de Souza

Juvenal Januário de Souza Júnior

Conselho Editorial
Áurea Nardely de Magalhães Borges
Edvaldo Soares dos Santos
Luiz Eduardo Souza
Jaider Batista da Silva
Lúcia Alves Fraga
Regina Cele Castro Alves
Sander Neves
Silvia Perim
Sueli Siqueira
Maria Terezinha Bretas Vilarino

Artigos assinados não refletem a opinião do jornal

SIM

NÃO

O Programa Mais Médicos atende aos anseios que a 
população brasileira tem de acesso universal à Saúde?

Este Figueira é um jornal de jornalistas. Criamos o curso de Jornalismo 
em Governador Valadares e o deixamos com o conceito mais alto da ava-
liação do MEC. Entendíamos que a qualificação dos profissionais da im-
prensa por meio da formação acadêmica resultaria em alto padrão da mí-
dia na cidade. Passados 15 anos, constatamos que excelentes estudantes 
firmaram-se como excelentes profissionais - aqui ou em outras cidades 
- mas pouco progresso ocorreu entre os operadores da mídia, que, de ma-
neira geral, continuaram a promover um jornalismo tendencioso, parcial 
e a subestimar os cidadãos.

Por isso, avaliamos que devíamos à cidade disputar este espaço de 
empreendimento, a partir da nossa experiência acadêmica. Para o conse-
lho editorial, convidamos valadarenses reconhecidos por sua contribuição 
profissional – Regina Cele Castro Alves é farmacêutica; empresarial – Ed-
valdo Soares é do agronegócio ou como professores e cientistas – Lucia 
Fraga é pesquisadora de Microbiologia na UFJF, Sueli Siqueira é pesqui-
sadora do fenômeno da Emigração na Univale, Sander Neves é pesquisa-
dor da Comunicação no Centro Universitário Izabela Hendrix, Tê Vilarino 
dedica-se à investigação científica em História na Univale, Luiz Eduardo 
Souza é da História Econômica na UFJF e Silvia Perim, incansável cien-
tista social, agora analisa a vida na cidade sem as obrigações da academia. 
O Conselho tem a densidade intelectual e de serviços à cidade, além de 
pluralidade de experiências e ideias.

A receptividade que este Figueira obteve, sendo consumida em um 
final de semana toda a tiragem de 11.500 exemplares, além de todas as 
buscas na versão online, ainda em construção, atesta o quanto esta cida-
de estava sedenta do Jornalismo honesto, que pressupõe a aliança entre 
verdade e liberdade.  Por isso, a liberdade de imprensa deve se alimentar 
de uma única paixão: o amor à verdade, que exige imparcialidade, não a 
neutralidade que leva ao meio do caminho entre a verdade e a mentira e 
desemboca num jornalismo preguiçoso, sem apuração, sem reflexão. 

Eu guardo a suspeita de que 
o Brasil é um país que se situa 
em algum lugar entre a Veja 
e a Carta Capital.

A receptividade que este Figueira obteve, 
sendo consumida em um final de semana 
toda a tiragem de 11.500 exemplares, além 
de todas as buscas na versão online, ainda 
em construção, atesta o quanto esta cidade 
estava sedenta do Jornalismo honesto, 
que pressupõe a aliança entre verdade e 
liberdade. 

“

“ “

Fernanda Torres – atriz e cronista

Em entrevista na cidade do Rio, com Eliezer Batista, o engenheiro do 
Brasil, ouvimos a sua avaliação de como o ambiente de negócios em Va-
ladares é hostil. Aqui, constatamos que a liberdade de imprensa inexiste 
e as informações de interesse dos cidadãos são submetidas ao crivo dos 
anunciantes, pelos patrões da mídia. Decidimos que neste Figueira man-
teremos a solução clássica do Jornalismo: a porta da Redação é uma, a 
porta da Publicidade, dos anunciantes, é outra. Na prática, em uma mes-
ma edição, o anúncio pago de uma empresa poderá ser contrastado por 
uma matéria que denuncie práticas da mesma empresa, em questão de 
interesse maior do leitor, do cidadão. A pauta não será alterada em fa-
vor de anunciantes. Da esfera pública, decidimos não incluir a Câmara 
de Vereadores e o Executivo municipal na nossa carteira de anunciantes, 
enquanto houver entre nós quem ocupe cargo no governo.

No entendimento de que empresas locais levarão algum tempo para 
avaliar que esse padrão de Jornalismo é benéfico também para elas, in-
vestimos as nossas economias e buscamos apoio de empresas de fora da 
cidade, que hoje atuam aqui. Delas, obtivemos compromissos de contri-
buição para a nossa iniciativa ou aquisição de centimetragem no jornal 
para uso publicitário quando lhes convier. Em mais uma semana abrire-
mos campanha para angariar assinaturas de apoio. Esses são os recursos 
que já permitem ao Figueira bom funcionamento por um quadriênio pelo 
menos, conforme o nosso planejamento estratégico, independentemente 
das pressões locais. 

Portanto, mais médicos, e melhores médi-
cos, representam melhores dias para o SUS, 
não há como negar, sejam eles de onde fo-
rem, venham de onde vierem. Somos um 
país hospitaleiro e construído com a mistura 
de etnias, não os estranharemos.

Compromissos deste Figueira

- a relação honesta com o leitor, oferecendo a notícia que lhe permita 
posicionar-se por si mesmo, sem tutela;
- o entendimento da democracia como um valor em si, a ser cultivado e 
aperfeiçoado;
- a consciência de que a liberdade de imprensa se perde quando não 
se usa;
- a compreensão de que instituições funcionais e sólidas são o registro 
de confiança de um povo para a sua estabilidade e progresso ou para a 
sua imagem externa;
- a convicção de que a garantia dos direitos humanos, a pluralidade de 
ideias e comportamentos, são premissas para a atratividade econômica.

Bem aproveito esse espaço para deixar minha visão 
sobre o programa Mais Médicos, opinião contrária, 
pela forma que se coloca um profissional de tama-
nha responsabilidade no mercado sem nenhum mé-
todo de avaliação. Fui estudante estrangeiro, e sei 
que todo profissional que deseja trabalhar em outro 
país que não seja o da sua formação, deve se provar 
capaz de exercer tal função. A maioria das institui-
ções estrangeiras tem em suas grades curriculares 
matérias específicas de suas localidades, como por 
exemplo, o nosso tão exaltado, mas extremamente 
falho serviço público de saúde, o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Mas, além dessas diferenças citadas 
anteriormente, todos os profissionais oriundos de 
outras instituições de ensino superior devem mos-
trar que estão de fato preparados para atender a po-
pulação, pois o único fato de ter um diploma, não 
indica, em muitos casos, que o profissional esteja 
apto a atender uma necessidade em uma área tão 
ampla como é a medicina. 

Aproveito o espaço também para criticar o “Re-
valida”, o exame nacional de revalidação de diplomas 
médicos, que a meu ver é uma grande opção para 
adequar o profissional estrangeiro ao mercado brasi-
leiro, mas não tem uma organização, pois até no mé-
todo de avaliação que sempre foi motivo de críticas, 
melhorou e muito, mas a prova única anual ainda 
trava a vida do “revalidando”. 

Voltando a falar contrariamente ao programa 
Mais Médicos, diversos países usam o sistema de 
avaliação mediante provas ou análise da grade curri-
cular, que sempre é feita por um conselho científico 
de uma universidade com o curso de medicina, para 
reconhecer um título acadêmico, como Portugal e 

Espanha, que também dão como opção ao “revalidan-
do”, caso sua grade curricular seja deficiente em relação 
à grade local, a complementação das matérias. Neste 
caso, o “revalidando” volta a estudar para se adequar 
ao currículo local. Em outros países, como os Estados 
Unidos, tem o USMLE - United Stated Medical Licen-
sing Examination, que nada mais é que um exame feito 
em etapas, nas quais o profissional precisa mostrar em 
teoria e prática que realmente esta apto a exercer a pro-
fissão, como também hoje é o Revalida.

Meus estudos no exterior foram tão dignos como o 
de qualquer profissional médico nesse país, com dificul-
dades, deficiências no método de ensino de uma matéria 
ou outra, mas me preparei e me preparo até hoje, pois 
estou em busca de mais conhecimento e melhorias para 
a minha vida médica. Atualmente, me preparo para a 
residência médica.

O Brasil precisa sim de médicos, mas médicos pre-
parados a dar à população uma atenção de qualidade, e 
não resgatar profissionais, não se sabe em que situação, 
e jogá-los no mercado de qualquer maneira, e às vezes, 
sem condições nenhuma de trabalho...

Finalizo dizendo que ao meu ver, este programa 
“Mais Médicos”, nada mais é que um programa eleito-
reiro, no qual, infelizmente, os profissionais convocados 
não têm voz para criticar as deficiências e as condições 
de trabalho, denunciadas pelos médicos que trabalham 
no SUS. Estas denúncias, feitas há muitos anos, infeliz-
mentes não são ouvidas.
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Da Redação

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

Oposição a Dilma empaca

Poucos governos foram tão alvejados quanto o 
de Dilma Rousseff nos últimos meses... diante de 
tudo isso, as pesquisas de opinião mostram, sim, 
um recuo da popularidade de Dilma. Era espe-
rado, até previsível. Especulador ganhou muito 
dinheiro com isso. O inesperado, para quem se 
diz portador do novo, da juventude, da mudança, 
foi o que aconteceu com o tucano Aécio Neves e 
o filotucano Eduardo Campos: estacionaram como 
aquelas caçambas que ocupam vagas preciosas 
no meio-fio à espera do lixo de condôminos. 
Considerando a margem de erro do Datafolha, 
ficaram literalmente empacados. (Ricardo Melo, 
cronista da Folha de S. Paulo em Aécio e Campos: 
Passa-se o Ponto, em 07/04/14)

EsseLentíssimo
A queixa é generalizada quanto à perda de 
eficiência no atendimento da Delegacia da 
Receita Federal em Valadares. A indústria 
dos despachantes voltou a prosperar 
sustentada pela falta de diligência do titular 
Antonio Nader. Em tempos de solução 
online, cidadãos de Valadares a Aimorés são 
submetidos à regra das “senhas enquanto 
houver disponibilidade em função da 
capacidade do atendimento” e ficam nas 
mãos de despachantes. Esses, sim, lidam 
com desenvoltura na Receita em processos 
que antes o cidadão comum resolvia online. 
Se considerarmos que quem procura por 
si a Receita Federal é quem quer agir de 
modo correto, esses são punidos o tempo 
todo. Com a palavra, empresários da cidade, 
que indicam que invariavelmente o tempo 
de execução de uma obra é menor que o 
tempo de espera na Receita para ter o imóvel 
regularizado. A Receita perdeu fôlego, a 
cidade perde dinâmica econômica. 

Eles não descansam

Enquanto o Sindicato de Comerciários tenta 
justificar para a sociedade o fechamento dos 
supermercados nos feriados e parte do domingo, 
com o argumento religioso do dia de descan-
so, os patrões supermercadistas, combinando 
demissões com mais lucros, projetam fechar os 
supermercados domingo dia inteiro a partir da 
próxima convenção trabalhista. A esperteza de 
uns e o atraso de outros de mãos dadas. 

Autonomia X Dependência
Enquanto a comunidade do Desiderio faz fes-
tas, bingos e vaquinha para levantar recur-
sos e viabilizar instalação que lhes permita 
acesso à telefonia rural, o pessoal do Córre-
go do Bernardo II ensaia uma refrega com o 
vereador Cezinha Alvarenga, que amealhou 
os votos ali garantindo que faria a telefonia 
rural chegar àquela comunidade. Como não 
é questão da alçada dele, agora evita aquela 
comunidade a todo o custo. Quem não pode 
com mandinga, não carrega patuá.

Intempestivo e arrogante - pra não dizer to-
petudo, o que ele já não é faz tempo - o de-
putado Mourão tentou constranger o diretor 
geral do DNIT, antecedendo a sua fala não 
com questionamentos, mas com afirmações 
ultrapassadas. Tentando mais confundir que 
esclarecer. Não titubeou em colocar em dú-
vida a palavra da presidente Dilma.  Acostu-
mado a promessa que nunca se realizaram, 
mediu por sua própria régua. E teve que 
engolir a seco as respostas de Jorge Fraxe 
que, não apenas confirmaram a duplicação 
da BR 381 até Valadares como esclareceram 
como e quando será feita, além de informar 
sobre as obrigações do Estado que ainda não 
foram cumpridas.

E aí sobrou pra assessoria...

Depois de dizer o que queria, o tempo não 
passava, e o deputado foi forçado a ouvir o 
que não queria. E quem pagou o pato foi a 
assessoria do deputado. Furioso, ele cobrou 
dos assessores uma saída para a saia justa 
em que se meteu: deveriam ter alegado que 
ele tinha uma outra agenda e ter evitado o 
vexame.

Aclamação

O Diretório do PT de Valadares, em reu-
nião com casa cheia, escolheu, sem ne-
nhum voto contrário, o vereador e pre-
sidente da Câmara Geovanne Honório 
como o candidato a deputado estadual. 
Por aclamação, foi definida também a 
escolha do deputado federal Leonardo 
Monteiro para mais uma eleição. Defini-
dos os candidatos locais, agora é referen-
dar no diretório estadual e partir para a 
conquista do voto. Em uma conta realista, 
serão necessários 40 mil votos para uma 
vaga estadual e 100 mil para federal. 

A Comissão Nacional da Verdade 
trará em seu relatório informações 

surpreendentes:

MORTOS
- o grupo que mais sofreu com a 
ditadura foi o que possivelmente 

nada entendia dela - foram mortos 
por iniciativa do governo militar 

mais de 8 mil índios, a maioria na 
Amazônia,

EXPULSOS
- o segundo grupo mais atingido foi 

o de dentro, os militares. A CNV já 
chegou a 7.500 militares expulsos 

da carreira, presos, exilados, 
torturados, desaparecidos ou mortos 

pela ditadura;

400
- a lista inicial de 400 mortos e 

desaparecidos entre sindicalistas, 
políticos, estudantes, clérigos, 

intelectuais e ativistas sociais já 
passou de 1.000.

“

“

“
MEMÓRIA

Dedicamos esta edição à memória do médico 
Carlos José Pereira, que no 1º de abril de 1964 
foi arrastado de seu consultório, na Rua Ma-
rechal Floriano, 1555, às 9h30 da manhã, em 
meio a atendimento, por uma das milícias ar-
madas da Associação Rural, organizadas e co-
mandadas pelos coronéis Pedro Ferreira e Altino 
Machado. Da Cadeia Pública de Valadares, entre 
presos comuns, foi enviado para o DOPS em BH 
em 2 de abril, sendo liberado por falta de provas 
contra ele em 12 de maio, ficando sob custódia 
na casa de seu sogro, na capital.

Não satisfeita, a imprensa em Valadares no-
ticiava que ele estava foragido e constava 
como comunista na lista do 1º tenente Klin-
ger Sobreira. Ao tomar conhecimento dessa 
versão, o médico procurou voluntariamente 
o DOPS para explicações. Na pasta 3856 do 
DOPS de BH, podemos ler que “a verdadeira 
razão da perseguição é que ele fazia atendi-
mento voluntário aos pobres nos hospitais 
Samaritano e São Vicente, além de cobrar 
muito menos que os demais médicos na sua 
Clínica Popular.

Por isso, passou a ser hostilizado por seus co-
legas médicos, que por oportunismo ou des-
peito passaram a designá-lo como comunista, 
visando o seu afastamento de Valadares.” Que 
o debate sobre o programa Mais Médicos e a 
matéria sobre a Saúde em Valadares sirvam de 
reconhecimento, mesmo que tardio, ao médico 
Carlos José Pereira.

Da Clínica Popular ao Mais 
Médicos, o reconhecimento ao 
médico Carlos José Pereira

Todos esses que aí estão
Atravancando o meu 
caminho,
Eles passarão...
Eu passarinho
 

O maior foi voto vencido

Entre os donos de supermercados, não 
houve consenso. O representante Coelho 
Diniz no Sindicato do Comércio votou contra 
o fechamento dos supermercados. Ainda que 
voto vencido, conseguiu reduzir o impacto 
da decisão, fazendo exceção para alguns 
feriados e garantindo uma avaliação em 
novembro, prévia à convenção trabalhista 
de 2015. Acostumado a contratar, lamenta 
já ter demitido neste ano 80 funcionários. 
Religioso, o Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio continua convencido de que cum-
priu o catecismo. Emprego, para quê?

Voo solo?

O advogado e ativista social Gilson de 
Souza abriu mão da candidatura no de-
bate promovido pelo diretório do PT local. 
Reavaliou e foi ao PT do Estado registrar a 
sua pré-candidatura a deputado estadual. 
Alega contar com votos fora de Valadares, 
entre os assentados da reforma agrária, 
por exemplo. Sem o apoio do governo e 
do PT municipal, ensaia voo solo, até a 
decisão do diretório estadual.

Coronéis no 
lugar de doutores
 
Um dos critérios de maior peso do MEC na 
avaliação de universidades é a quantidade 
de professores com doutorado e o conse-
quente volume de produção científica. 
Enquanto a Fundação Percival Farqhuar 
impõe sangria de doutores à Univale, por 
sua gestão temerária - os três últimos anos 
sem décimo terceiro e terço de férias são 
apenas uma ponta do modo de espantar 
gente qualificada - arregimenta um time 
de coronéis da reserva da PM para os seus 
quadros. Já chegam a cinco. de pró-reitor 
a conselheiro. Parece ter desistido de 
atender aos critérios do MEC e ser candi-
data a academia de polícia.

 
Os credores da Massas Periquito 
têm uma página na internet que 
lhes permite a consulta à empresa: 
http://www.periquito.com.br/rj/. 
Está desatualizada, mas dá uma 
ideia do tamanho do problema. 
Entre fornecedores e impostos, as 
dívidas ultrapassam 70 milhões 
de reais. Isso é valor maior que o 
do patrimônio da empresa. Mas, o 
patrimônio já foi todo dado como 
garantia de empréstimos a bancos. 
As marcas mais bem posicionadas 
- Caiubi, Periquito e Macarelli - não 
têm valor suficiente para reverter 
a situação. Por meses, entre os 
funcionários, a esperança era de 
que o Grupo Vilma, de Contagem, 
assumisse as marcas. Mas, mesmo 
que isso ocorresse, ficava a dúvida 
de que o Grupo se interessasse 
em manter o parque industrial 
de Valadares, que já teve 550 
trabalhadores. No pátio, os mais 
antigos lembram-se com saudades 
do sêo Izalpino.  

A abertura da Expoleste no dia 09 de abril deixou clara a divisão na base do governo 
do Estado em Valadares. Acostumado a representar o governador nesse tipo de evento, 
desta vez o deputado estadual Mourão não era mais o líder do governo na Assembléia, 
nem o porta voz do governador em Valadares. A representação do governador foi do 
secretário de Estado da Agricultura, André Merlo. Até fisicamente ocuparam territóri-
os diferentes na cerimônia: o grupo que acompanhava a prefeita Elisa Costa ao meio, 
tendo de um lado o PDT e do outro Mourão. Não se avistavam.

Deputados estaduais 
de Valadares não assinam 
CPI do Mineirão
 
Tramita na Assembléia Legislativa de Minas 
um pedido de abertura da CPI do Mineirão, 
cujo objeto é investigar repasses pelo ex-
governador Anastasia, do PSDB, de quase 
50 milhões de reais para a Minas Arena, 
que gerencia o estádio. Mourão, Hélio 
Gomes e Jayro Lessa negaram apoio para 
instaurar a CPI, para a qual faltam apenas 4 
assinaturas. Falta explicarem para o povo de 
Valadares os motivos.

Mesmo para os não 
corruptos, a decência 
é um valor menor do 
que a conveniência 
na política brasileira. 

Jânio de Freitas, 
colunista da Folha de S. Paulo

Arrogância é 
má conselheira

Grupos mais 
vulneráveis na ditadura

REGIME MILITAR

QUE COISA!

PÓ DE MICO PÓ DE MICO

Credores sem
informação

Do senhor governador

Mário Quintana
Escritor e poeta

Ronaldo Pardins

Têm os que jogam pedras e 
têm os que carregam pedras. 
Nós carregamos pedras. 
General Jorge Fraxe / Diretor do DNIT
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Cubanas assumem o Mais Médicos neste mês em GV
METROPOLITANO

Dos 62 profissionais do Programa “Mais Médicos” que vão atuar em Valadares, 14 são médicas cubanas, que assumirão o atendimento ainda neste mês

Sem saudosismo, é claro, mas com uma saudade imensa. É assim que me sin-
to. Há exatos 19 anos deixei o jornalismo em Valadares e fui publicar minhas 
reportagens em outras freguesias. Do Triângulo Mineiro, aportei em Brasília. 
Dos jornais, migrei para televisão, mas confesso que sempre senti saudade do 
cheiro da tinta. E apareceu o Figueira, que me seduziu pelo time envolvido no 
projeto. Eis-me aqui, portanto, de volta, escrevendo para os leitores desta terra 
quente e úmida, onde me abasteço sempre de gente, de histórias, de cheiros e 
das lembranças. Teremos encontros semanais. E espero contribuir para a plura-
lidade de informações e ângulos das notícias, para que o leitor possa tirar suas 
conclusões. É o que me faz jornalista. Boa leitura!

José Marcelo dos Santos é comentarista de política e economia e 
apresentador da edição nacional do Jogo do Poder, pela Rede CNT. É 
Professor universitário de Jornalismo, em Brasília.

Fábio Moura

Planalto.gov.br

José Marcelo / De Brasília

Niurka Benites, médica cubana, acompanhando um atendimento de pré-natal, feito pela médica brasileira Kênia Anastácio. A rotina de Niurka faz parte de sua adaptação

Notícias do Poder

Já que acabou a desculpa de 
ter de votar os recursos dos conde-
nados do Mensalão, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal devem 
retomar nas próximas semanas a 
votação das ações que obrigam os 
bancos a corrigir  os índices das ca-
dernetas de poupança, prejudica-
das pelos planos Cruzado, Bresser, 
Collor 1 e Collor 2. É que naquela 
época os bancos aplicaram um índice 
de reajuste muito abaixo do que de-
veriam. E lucraram com isso. Desde 
então, milhares de ações individuais 
tramitam na Justiça. O assunto não 
anda porque envolve interesses dos 
bancos e pressões políticas de todos 
os lados. Na ponta, está a parte mais 
frágil: o poupador.

Os bancos pressionam o go-
verno e o próprio Palácio do Planal-
to tem medo das consequências do 
julgamento. É que somadas, as in-
denizações podem chegar a R$ 180 
bilhões, segundo levantamento do 
Banco Central. Se o STF decidir a fa-
vor dos poupadores, o governo teme 
um colapso no sistema financeiro. 
Os bancos dizem que vão quebrar, 
se isso acontecer, e que a economia 
brasileira vai junto.

E uma fonte do Palácio do Planalto 
garantiu que além do humor, 
até o sono da presidente Dilma 
Rousseff melhorou, depois da 
troca de comando na Casa Civil 
e nas Relações Institucionais, 
principalmente. É que Aloízio 
Mercadante, da Casa Civil, e 
Ricardo Berzoini, das Relações 
Institucionais, estariam afinados 
como um piano. O primeiro, mais 
enérgico, firme, mas com polidez. 
O segundo, com trânsito entre 
parlamentares, dando tapinhas 
nas costas e ouvindo pedidos 
e pedidos de parlamentares. 
Situação muito diferente dos 
tempos de Ideli Salvatti, que assim 
como a presidente, estava com 
dificuldade de negociar.

De volta, mas de longe

É da sua conta

      É da sua conta 2

A chegada dos dois novos mi-
nistros é vista por alguns assessores 
como saída para uma situação que 
se cristalizou no Palácio do Planal-
to: o medo de dar notícias ruins 
à presidente. É que por medo das 
broncas sempre enérgicas de Dilma 
Rousseff, muitos ministros e asses-
sores deixam de passar informações 
negativas a respeito de projetos ou 
situações nos ministérios. E a pre-
sidente acaba informada pela meta-
de. Uma situação bem parecida com 
o que aconteceu com Adolf Hitler, 
a quem os assessores diretos não 
davam notícias ruins, por medo de 
punição severa. A esperança é que 
Berzoini e Mercadante se encarre-
guem do serviço.

Dilma aliviada

Cães e gatos

Filho daquele

Lei para bichos

Ninguém conta

A superpopulação de cães e gatos de rua já ameaça a 
saúde das pessoas, nas grandes cidades. E o problema só ten-
de a piorar, segundo o presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa dos animais, o deputado federal Ricardo Izar (PSD/
SP). Segundo ele, um casal de cães pode gerar 14 mil filhotes 
em apenas dez anos. Por isso, os parlamentares que integram 
a frente querem convencer o governo a castrar todos os ani-
mais de rua, antes que a situação se torne insustentável.

Parece brincadeira, mas é ver-
dade. Quem ligar no gabinete do se-
nador e candidato a presidente Aécio 
Neves, em Belo Horizonte, pode ser 
atendido pela Dilma. Não se trata da 
presidente, é claro, mas de uma fun-
cionária já acostumada a passar por 
situações engraçadas, diante da sur-
presa dos interlocutores ao ouvirem 
o nome dela do outro lado da linha. 

Ligue pro Aécio e 
fale com a Dilma

Rasgar jornal em tribuna? 
Em 2014? Agradeço pelo estardalhaço.“

“

A frente parlamentar em defesa dos animais é nova. 
O primeiro trabalho dos parlamentares foi fazer um levan-
tamento da quantidade de projetos em tramitação que tra-
tam de direitos de animais. Já são mais de 150. Como não dá 
para colocar todos em pauta neste momento, a prioridade, 
segundo Izar, é para aqueles que proíbem testes de cosméti-
cos e alguns tipos de remédios em animais, principalmente 
os domésticos.

Ricardo Izar Júnior é filho do ex-deputado Ricardo 
Izar, que presidiu o Conselho de Ética da Câmara no auge 
do esquema do mensalão. O deputado diz ter certeza de que 
a morte do pai foi resultado das pressões que sofreu durante 
as investigações. Ao assumir o primeiro mandato na Câma-
ra, Izar Júnior se apressou para assumir a presidência do 
mesmo conselho e para isso enfrentou o próprio partido, 
que não queria. “É uma maneira de continuar o trabalho do 
meu pai”, garante. Então tá.

.
. .

.

.
.

.

Há um mês em Governador Valada-
res, os 62 profissionais do Programa 
Mais Médicos, do Governo Federal, 
já acompanham o dia-a-dia dos 
atendimentos em unidades de saú-
de pela cidade. O prazo estabelecido 
pelo Ministério da Saúde para que 
todos comecem a atuar se encerra 
em pouco menos de dois meses, no 
dia seis de junho. O número de uni-
dades Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESFs) e o registro concedido aos 
estrangeiros para atuar no Brasil 
são alguns dos entraves.

Atualmente, o município e seus 
distritos contam com 42 ESFs. De 
acordo com a Prefeitura Municipal, 
a proposta é que sejam implanta-
das mais doze unidades ainda nes-
te semestre, onde serão alocados 
parte dos novos médicos da rede 
pública. “Algumas estruturas já 
existem e estão em funcionamen-
to através das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). O serviço oferecido 
será apenas readequado”, explica a 
coordenadora do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), Cris-
tiane Esteves.

Entre os 62 médicos contrata-
dos pelo programa do Governo Fe-
deral que irão atuar em Valadares, 
48 são brasileiros formados no país 
ou no exterior. Os outros quatorze 
são oriundos de Cuba. A situação 
dos estrangeiros, segundo a coor-
denadora do NASF, começou a ser 
regularizada na última semana e 
em quinze dias eles começarão a 
assumir os seus postos. “Enquanto 
isso, eles estão acompanhando os 
médicos da rede para se inteirar dos 
protocolos administrativos, do fluxo 
de atendimento dos setores de saú-
de, da regulamentação dos medica-

mentos, entre outros”.
Médica há 22 anos, a cubana 

Niurka Benites, 45, diz que este 
período de adaptação é importante 
para a inserção dos médicos estran-
geiros na dinâmica administrativa 
do sistema de saúde brasileiro. “A 
estrutura de atenção à saúde pri-
mária e o caráter das pessoas são si-
milares ao que eu encontro no meu 
país. As únicas dificuldades são, re-
almente, as gírias e a língua”, relata 
a cubana Niurka com certo domínio 

do idioma.
 Cristiane Esteves explica que 

todos os médicos cubanos frequen-

taram um curso de língua portugue-
sa, ainda na fase de preparação em 
Brasília. Há, também, uma parcela 
destes profissionais que já residiu 
em países onde a língua pátria é a 
mesma de nossos colonizadores, 
como em Angola.

Auxílio moradia e alimentação

Como contrapartida, os mu-
nicípios que receberam médicos 
do programa do Governo Federal 

ficam responsáveis pela estadia e 
alimentação destes profissionais. 
Em Governador Valadares, o Exe-
cutivo Municipal enviou à Câmara 
de Vereadores na sexta-feira, 4, um 
projeto de lei que “autoriza a ade-
são ao Programa Mais Médicos, 
a concessão de auxílio moradia e 
alimentação e a abrir crédito adi-
cional especial”. O valor do auxílio 
moradia será de R$600 a R$1.000, 
por médico. Já o auxílio alimenta-
ção será fixado em R$500,00. 

A estrutura de atenção à 
saúde primária e o caráter 
das pessoas são similares ao 
que eu encontro no meu país. 
As únicas dificuldades são, 
realmente, as gírias e a língua.

Niurka Benites

Alô,
Aécio?

Não,
É a Dilma!
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Cubanas assumem o Mais Médicos neste mês em GV
SAÚDE

Fábio Moura

Álbum de Família

__Jair, é melhor você ir embora, fugir. Dou-lhe o dinheiro e 
você vai para o Uruguai, Paraguai, sei lá, vai com sua mulher e 
seus filhos. Você vai ser preso, rapaz!
__Eu não vou fugir coisa nenhuma. Não fiz nada, não sou co-
munista, não devo nada a ninguém.

Este diálogo foi travado nos primeiros dias do mês de abril 
de 1964, em Governador Valadares, uma cidade dominada pela 
polícia e pelas milícias de fazendeiros, que agiam livremente 
“em nome da revolução”. Caçavam “comunistas” ou pessoas 
ligadas aos “comunistas”. Comunista, à época, era um rótulo 
aplicado em todas as pessoas que se posicionavam a favor das 
reformas de base anunciadas pelo presidente João Goulart, de-
posto no dia 31 de março. O Jair, que disse que não fez nada, 
que não era comunista, que não devia nada a ninguém, era Jair 
Chaves de Avelar. O seu conselheiro, que o orientou a fugir, era 
Dimas José Rodrigues, dono do Bar do Dimas Restaurante, co-
nhecido como o “Rei do Pé de Porco”.

O diálogo entre Dimas e Jair Avelar é descrito de forma pre-
cisa por Eduardo Thebas de Avelar, 64 anos, gráfico, um dos dez 
filhos de Jair Chaves Avelar, que são, pela ordem de nascimento: 
Júlio, Eduardo, Wellington, Graça, Meire, Ronaldo, Jair, Silvâ-
nia, Rogério e Kátia. Júlio é famoso. Jornalista, ex-vereador, co-
lunista social e apresentador de programa na TV. Desenvolveu 
estas habilidades porque sempre foi estudiodo. Jair Avelar fez 
questão que o seu primogênito estudasse.  “Agora, pra mim, meu 
pai falou: você não vai estudar, vai trabalhar comigo”, conta Edu-
ardo, homem simples, de boa prosa e memória prodigiosa. E lá se 
foi o pequeno Eduardo trabalhar na gráfica do pai, que segundo 
ele, começou pequena, cresceu e chegou a ter “uns dez funcioná-
rios”. Lá, eram impressos os ingressos dos cinemas valadarenses 
(Pio XII, Palácio, Ideal), rótulos de produtos da Impasa (uma fá-
brica de papel que hoje é a Santher), o jornal “O Saci” e depois o 
jornal “O Combate”, que pertenceram ao jornalista Carlos Olavo 
da Cunha Pereira.

Carismático

A memória cinematográfica de Eduardo revê cada fotogra-
ma de um filme passado nos anos de 1960, cujo protagonista 
era seu pai. O cenário era a gráfica, agitada e barulhenta. Edu-
ardo se lembra de tudo, das impressoras, dos cavaletes de tipos, 
do prelo, dos componedores, da guilhotina, das pilhas e pilhas 
de resmas de papel. A gráfica, a redação de O Combate (onde 
trabalhavam Carlos Olavo e sua equipe) e a clicheria, tudo fun-
cionava num lugar só. A redação do Combate ficava em cima, 
de onde se via a gráfica e os homens de Jair Avelar trabalhando. 
A clicheria, onde eram feitas as matrizes das fotos que seriam 
impressas no jornal, ficava embaixo. Tudo funcionava na Rua 
Peçanha, quase esquina com Bárbara Heliodora. Na gráfica ha-
via uma máquina que pertencia ao tipógrafo Alcir Tiradentes, 
que usava os cavaletes de tipos de Jair Avelar, que comandava a 
gráfica com a competência de um profissional da sua categoria 
e destinava a seus comandados um tratamento respeitoso. Ele 
dizia: “posso ser burro, mas não sou ignorante”, lembra Edu-
ardo, explicando que o “ser burro” significava não ter estudo 
elevado, e o “não sou ignorante”, não ser estúpido. “Ele tratava 
todo mundo muito bem, no trabalho, na rua e em casa. Ele nun-
ca levantou a voz pra minha mãe, acredita?”

Carismático, gente boa, Jair Avelar só conquistava amigos. 
Dias antes do golpe militar de 1964, quando Governador Vala-
dares era “um vulcão prestes a explodir”, como estampou a re-
vista O Cruzeiro na manchete de uma reportagem de 6 páginas 
(14/03/1964) sobre a instabilidade política e social na cidade, 
amigos de Jair Avelar, que eram fazendeiros, conversaram com 
ele e o orientaram a deixar a gráfica, parar de imprimir o Com-
bate. Motivo: os grandes proprietários de terra iriam entrar lá 
e quebrar tudo. O Combate incomodava os fazendeiros. Era um 
jornal que defendia a reforma agrária. “Eu era garoto e vendia O 
Combate. Aos domingos, quando o jornal saía, o povo formava 
uma fila enorme na porta do jornal. Todos queriam um exem-
plar”, conta Eduardo. Segundo ele, os garotos que vendiam O 
Combate, não podiam sair pela frente do jornal com as bolsas 
lotadas de exemplares que saíam “quentinhos” da gráfica. Ha-
via uma multidão na porta ávida para comprar O Combate. “Se 
a gente saísse ali, ia dar confusão, iam até rasgar nossas rou-
pas”, conta Eduardo, rindo. “Aí a gente pulava uma janela, ao 
lado do Açougue Serve Bem, e seguia pela Bárbara Heliodora, a 
caminho dos bairros e de outros pontos da área central”. Eram 
assim todos os fins de semana. A cada edição do Combate, a 
cidade ficava em polvorosa, os fazendeiros enlouquecidos, ju-
rando vingança, pregando a destruição do jornal.

Destruição

As ameaças dos fazendeiros se concretizaram no dia 1º de 
abril de 1964. Dois dias antes, organizados em milícia, eles me-
tralharam a sede do sindicato de Chicão, no famoso episódio 
que muitos consideram o início da “revolução” e do Golpe Mili-
tar que depôs o presidente Jango no dia 31. Em 1º de abril, pela 
manhã, os fazendeiros, agindo “em nome da revolução”, assas-
sinaram covardemente o farmacêutico Octávio Soares Ferrei-
ra e seu filho Augusto, na Rua Oswaldo Cruz, perto do estádio 
Mammoud Abbas. 

Jair Avelar, que nada tinha a ver com a luta pela posse da 
terra, que não escrevia no Combate, que não tinha o rótulo “co-
munista” e se dedicava apenas ao seu trabalho como gráfico, 
foi a próxima vítima. “Os fazendeiros quebraram o Combate e 
a gráfica do meu pai. Ele morreu naquele dia, quer dizer, na-
quele dia começou a lenta morte do meu pai”, afirma Eduardo. 
Emocionado, ele recorda que dias antes da destruição, o Capi-
tão Pedro Ferreira, que era amigo de Jair Avelar, disse a ele que 
os fazendeiros estavam dispostos a quebrar tudo e que tinham 
um plano para isso. Prometeu colocar sentinelas em pontos es-
tratégicos das ruas Peçanha e Bárbara Heliodora, para prote-
ger o jornal e a gráfica. “O Capitão Pedro deu também as armas 
para o pessoal do jornal se defender. Eu me lembro, eram umas 
Mauser, e todos ficaram armados”. As lembranças de Eduar-
do batem com a narrativa de Carlos Olavo sobre os últimos 
momentos de O Combate.  Há apenas uma discordância, mas 
é questão de opinião. Carlos Olavo diz que o Capitão Pedro o 
traiu, deu o golpe, retirou as sentinelas, mandou o pessoal do 
jornal ir embora e deixou caminho livre para a invasão dos fa-
zendeiros. Eduardo disse que o Capitão era amigo de seu pai 
e parecia sincero. “Ele deve ter recebido uma ordem superior, 
não acredito que tenha feito isso”.

Traição ou ordem superior, isso não importa. Os homens 
saíram do jornal e da gráfica às 23h e foram pra casa. “De ma-
drugada, chegou gente lá em casa gritando: Seu Jair, Seu Jair, 
quebraram sua gráfica toda, destruíram tudo”. Meu pai ficou 
desesperado e quis ir pra gráfica na mesma hora. Nós o segura-
mos e alguns amigos o aconselharam a não ir. Se ele fosse, ia ser 
morto. Os fazendeiros estavam enlouquecidos.

No dia seguinte, por volta de 7h30, Jair Avelar foi ver o 
estrago. Levou com ele Eduardo e Júlio. “O que vimos lá era 
inacreditável, até hoje a gente não sabe como aqueles homens 
conseguiram fazer aquilo”, diz Eduardo. Ele conta que a impres-
sora Marinoni, gigantesca, foi virada e revirada, toda quebrada, 
perda total. Uma impressora menor teve os braços mecânicos 
quebrados. Os seis cavaletes de tipos foram todos quebrados 
e os tipos todos misturados. “Misturaram tudo, as fontes, os 
corpos, tipos de corpo 6, 10, 11, 12, os corpos maiores, tudo 
misturado, alguns amassados. Impressionante, parece que os 
fazendeiros bateram marretas nos tipos, uma coisa de louco”, 
lembra Eduardo.

Jair Avelar, naquele momento, era um homem destruído. 
Eduardo se lembra do desespero do pai. “Ele mandava a gente 
catar os tipos do chão e a gente falava: como, pai? Tá tudo mis-
turado, estão empenados, não dá!”. Mas ele insistiu: “vamos ca-
tar tudo”. Pacientemente cataram um a um. Dos seis cavaletes 
de tipos salvaram-se dois, incompletos, sem algumas gavetas, 
sem alguns tipos. 

Não bastasse a destruição de sua gráfica, Jair Avelar sofreu 
outro golpe. Dimas, seu amigo fiel, foi à sua casa dar-lhe uma 
notícia bomba. Carlos Olavo, Chicão e vários outros considera-
dos “comunistas”, já haviam fugido. A polícia e as milícias esta-
vam prendendo todos os inimigos do poder. Temendo pela vida 
do amigo, Dimas foi até a casa de Jair e ofereceu-lhe dinheiro e 
cobertura para a fuga. Aconselhou-o a ir para um país próximo, 
Uruguai ou Paraguai. “Fugir? Eu não fiz nada, não sou comunis-
ta, não devo nada a ninguém. Vou ficar aqui”, disse Jair Avelar. 
Ficou e foi preso. Um rádio patrulha com dois policiais fardados 
e um sem farda foi até a casa de Jair Avelar e eles o prenderam. 
“Eles não algemaram meu pai, lembro-me dele entrando pela 
porta de trás da rádio patrulha”. Jair Avelar foi preso com a ga-
rantia dada pelos policiais de que voltaria ainda naquele mesmo 
dia, que ia à delegacia apenas para prestar depoimento. Mas ele 
só voltou no outro dia. Depois disso, deixaram-no em paz.

Recomeço

Com os dois cavaletes de tipos e a impressora menor, que 
funcionava precariamente, Jair Avelar se mudou pra Ilha dos 
Araújos, montou uma pequena gráfica lá, dentro de casa. Pe-
quena mesmo. Enquanto se reerguia, recebeu ajuda de Dimas, 
que sempre levava comida para os Avelar. Miguel Fernandes 
dos Santos, da Farmácia Imaculada Conceição, foi outro amigo 
fiel que salvava Jair Avelar nos momentos mais difíceis, dando-
lhe remédios. “Meu pai continuou trabalhando, mas a gente o 
via morrendo aos poucos.” Jair Avelar, que só bebia nos fins de 
semana, socialmente, passou a beber todos os dias, copos e co-
pos de cachaça. Fumava seis maços de cigarro por dia. Não fala-
va nada, não reclamava de nada. O silêncio encobria algo que o 

torturava. Era uma tortura diária, que durou até 2 de janeiro de 
1973, quando ele morreu, aos 47 anos de idade.

A esposa de Jair Avelar, Olandina Thebas de Avelar, a Dona 
Landa, manteve-se fiel e companheira durante todo esse tempo. 
“Eles eram mais que marido e mulher, eram amigos, fieis um ao 
outro”, conta Eduardo, lembrando que sua mãe sofreu muito, 
depois da destruição da gráfica, vendo o marido se definhar aos 
poucos. 

Naquele martírio, uma pessoa importante para a família 
Avelar foi o primogênito de Jair e Landa: Júlio Avelar. Eduardo 
diz com todas as letras: “O Júlio foi um pai pra todos nós. Ele 
estudou, trabalhou duro, foi à luta. Todos os irmãos e irmãs, 
sobrinhos, primos, todos têm muito orgulho dele”. 

Jair Avelar é vítima da ditadura, do regime de exceção? A 
pergunta é pertinente e Eduardo dá a resposta certeira: “sim, 
ele é vítima da ditadura. Nossa família nunca cogitou pedir in-
denização, mas o governo deveria reconhecer meu pai como 
vítima.” O episódio que envolve Jair Avelar merece ser investi-
gada pela Comissão Nacional da Verdade, como forma de acres-
centar mais detalhes na sua história e manter este nome vivo na 
história de Governador Valadares. 

Jair Avelar
Um nome para ser lembrado

Os fazendeiros quebraram o 
Combate e a gráfica do meu pai. 
Ele morreu naquele dia, quer 
dizer, naquele dia começou a 
lenta morte do meu pai.“

Jair Chaves de Avelar
Nasceu em Manhumirim
18/02/1926
Morreu em Governador Valadares 
02/01/1973

Profissao: Grafico, ele mprimia 
jornais, ingressos dos cinemas de 
GV, rotulos de produtos

Perfil: Homem integro, dedicado 
à familia e aos amigos, calmo, 
tranquilo, considerado por 
todos como  o gente boa . Teve 
sua grafica destruida pelos 
fazendeiros que o associaram ao 
jornal O Combate.

Tim Filho / Repórter

FAMÍLIA DIGNA - Jair Avelar, Dona Landa com Silvânia no 
colo, Júlio, Eduardo, Wellington, Graça, Meire, Ronaldo e 
Jairzinho. Ainda não haviam nascido: Rogério e Kátia. Os 
Avelar honraram e honram o nome de Jair. Com dignidade, 
conquistaram o respeito dos valadarenses. 

-

-

-

-

- -

´’-
´’-

´’-
´’-

-

NOTA - A história de Jair Avelar é grandiosa, não cabe em um espa-
ço diminuto como o equivalente a uma página deste Figueira, assim 
como é a história de tantos homens e mulheres que foram e são im-
portantes para a história de Governador Valadares.

Por isso, se você tem mais informações sobre Jair Avelar ou tem uma 
história sobre alguma pessoa que foi perseguida e injustiçada no perí-
odo de supressão das liberdades democráticas no Brasil, especialmen-
te em Governador Valadares, faça contato: 
redacao.figueira@gmail.com

Jair Chaves de Avelar, mineiro de Manhumirim, era um dos principais empresários gráficos de Governa-
dor Valadares no anos de 1960. Homem digno, que vivia para a família e o trabalho, teve sua gráfica 
totalmente destruída no dia em que as mílicias de fazendeiros, em nome da “revolução”, quebraram 
também o jornal O Combate, em 01/04/1964. Morreu aos 47 anos, sem que o estado brasileiro reparasse 
os prejuízos que lhe foram causados, nos negócios e na sua condição de ser humano exemplar.
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O pôr do sol já se foi. Há um bom tempo não se ouve qualquer resquício 
do badalar mais tradicional do dia. Os sinos que anunciaram o anoitecer 
estão silenciosos. A avenida Minas Gerais, que passara o dia todo tomada 
por um mar de comerciantes, carros, trabalhadores e tantos mais, agora 
respira calma. Só. As calçadas da cidade que receberam o nosso estarrece-
dor sol diário estão sendo lavadas, limpas pelos moradores e pelos garis. 
Há também aqueles que já vão se acomodando por ali. Quem está de carro, 
atravessa o Mergulhão, a Ponte da Ilha ou a Ponte do São Raimundo sem 
gastar nem um minuto. Se está a pé, pega a condução sem se apertar e pode 
até escolher qual o melhor banco pra sentar. A cidade está adormecendo e 
boa parte dos valadarenses voltou para o conforto do seu abrigo.

Já passa das oito da noite. Bem antes disso, ainda no fim da tarde, um 
grupo de voluntários estava reunido ao redor do fogão cortando cebola, 
cenoura, abobrinha, batata e uma linguicinha de porco. Em algumas pa-
nelas grandes tudo isso é cozido junto a vários pacotes de macarrão e a 
uma porção de temperos. Mais algumas pitadas de coloral – ou corante, 
como preferir – e a aparência fica tão atraente quanto o cheiro. Pouco a 
pouco vão sendo distribuídas em alguns potes de plástico. Ao seu lado, 
pacotes com pão francês e várias garrafas de suco

Com a caixa dentro carro ou no lombo das costas mesmo, eles saem 
pelas ruas. E não vão em direção às suas casas. Percorrem as calçadas da 
cidade para visitar quem mora por ali. Da Praça da Estação, passando 
pelo Mercado Municipal, Praça dos Pioneiros, Prefeitura Municipal e Ro-
doviária até chegar ao Hospital Regional. Outra equipe segue pela Av. JK 
e suas adjacências. Alguns grupos ainda esticam até o Bairro São Pedro e 
Nossa Senhora das Graças. Acreditem! Há poucas coisas tão belas quan-
to o olhar de quem passa despercebido, é observado com desconfiança 
e vira, até mesmo, motivo da mudança de calçada para várias pessoas 
ao longo de todo um dia – meses e anos -, ao receber a visita de alguém 
que se importe com ele. E de quebra ainda traz uma quentinha. Ou duas, 
três... não que apenas uma não mate a fome de qualquer estômago vazio 
há dias. Mas vai saber quando é que vem outro desse.

E não traz só isso. Traz carinho, atenção e respeito, também. E faz 
mais ainda: para pra ouvi-los, pega em suas mãos, faz uma oração cujos 
únicos pedidos são direcionados a eles, moradores da rua. “Ó, pai, esteja 
ao lado deles e não deixe que se sintam sós nem por um minuto”. Mesmo 
pra quem não tem mais família, lar e amparo, ainda resta a fé em algo su-
perior que pode protegê-lo, vigiá-lo. E, mesmo aqueles que não creem em 
nada, dão as mãos de forma respeitosa, colocam o boné, vestem a blusa, 
acertam o chinelo no dedão, guardam o cachimbo e ouvem atentamente 
cada uma daquelas preces. Afinal, não é todo dia que alguém para pra 
pedir alguma coisa por eles.

Poucos ou nenhum deles optou por essa vida. Boa parte foi levada a 
essa condição devido a transtornos mentais, perda de referência comuni-
tária, laços familiares fragilizados ou rompidos, vulnerabilidade econô-
mica, por serem egressos do sistema prisional e também devido ao con-
sumo de drogas como o álcool e o crack.

Solidariedade na noite

E sabe quem gasta seu tempo prestando ajuda a essas pessoas debaixo 
de chuva, na hora do Jornal Nacional ou no dia do aniversário do filho? O 
Ministério Pentecostal Sal da Terra, os jovens do Treinamento de Líderes 
Cristãos da Igreja Cristo Redentor, a Fraternidade O Caminho, a Igreja 
Metodista Central, o grupo de jovens da Igreja São José. De segunda a 
quinta e, também, em alguns sábados do mês. Quase dá pra preencher 
todos os dias santos. Quase.

“Hoje não tem, meu filho. Peraí! Acho que tem sim. Tem os meninos 
lá da... é não tem mesmo não”. O devaneio é da dona Alaíde Simões, que 
completa 65 anos no dia de Tiradentes. Domingo passado foi o filho dela 
quem soprou velinhas. Foram as primeiras na cadeia depois de quatro 
décadas e meia de vida. “Eu estava dormindo quando encostou uma via-

tura e o colocaram na parede. Na sacola do amigo, Dudu, tinham algu-
mas garrafas de bebidas recém-roubadas. Não deu outra”. Há vinte dias, 
Alaíde dorme só na esquina das ruas Afonso Pena e Belo Horizonte. “Vou 
esperar meu filho aqui, pois não vou deixá-lo voltar pra nossa casa sem 
que ninguém o esteja esperando”.

Alaíde Simões perdeu o marido em 1983, quando reagiu a um assalto 
em sua casa. Seu filho, Juscélio Simões, hoje preso, viu de perto o pai ser 
alvejado por três disparos. Os assaltantes entraram em sua residência, na 
Rua Pedro Lessa, já visando as pedras preciosas que ela comerciava junto 
a seu esposo. Viviam disso há anos e já tinham construído um patrimônio. 
Um ano mais tarde foi a vez de Juscélio ser atropelado por um caminhão e 
uma das rodas passar sobre a sua cabeça. Pouco a pouco, ela gastou tudo 
o que tinha guardado em tratamentos neuropsicológicos com os melhores 
profissionais da capital mineira. 

O dinheiro acabou e se foram também os imóveis. Por último, o seu 
próprio lar. O filho recuperava-se bem e ela pulava de casa em casa. Passou 
alguns anos na morada da sua irmã em Vitória, ES, enquanto o restante 
da família a renegava. “Há quatro anos voltei pra Valadares acreditando 
que poderia me reinserir no comércio, mas encontrei uma cidade jogada 
às traças”. Hoje ela toma medicamentos para dormir por ter ingerido o 
estimulante ribite por vários anos. “Era pra acompanhar meu marido e 
não deixa-lo dormir em nossas viagens a trabalho”. A outra droga que a 
consola e da qual não consegue se afastar é a nicotina.

José Reis, amigo de Alaíde, gosta mais de uma pinguinha. Ele vai 
completar seis décadas de vida e quinze anos de rua em 2015. Passou 
longas temporadas na Fraternidade de Aliança Toca de Assis. “Foram eles 
que me acudiram diante do meu desespero no início dos anos de 2000”. 
Ainda nos anos de 1990, Zé Reis separou-se da sua esposa, com quem teve 
dois filhos, e voltou para casa de sua mãe adotiva. “Em 1999 ela faleceu e 
seus parentes de sangue já não me queriam mais dentro de casa”.

Os dois filhos de José Reis moram em Tarumirim e sabem que ele se 
encontra em situação de rua. “O mais velho trabalha no fórum de lá e, às 
vezes, até quer saber como eu vou, mas não me manda nenhum tipo de 
ajuda. O mais novo nem quer ter notícias minhas”.

Pelas ruas ainda pode-se encontrar o Júlio que está acompanhando a 
sua companheira há seis anos, já que sua mãe não a aceita em casa. Cuida, 
porém, da sua filha que acabou de completar quatro meses. Já o Ademir 
José perdeu os pais e não teve condições de se sustentar fora da rua. Hoje, 
engraxa sapatos na região do Mercado Municipal e dorme por ali mesmo. 
Tem também o Rafael Soares que acabou de sair da cadeia e não foi aceito 
de volta em casa. Ainda tem o Cirilo, o Mazola, a Amanda, enfim, uma 
imensidão de pessoas que fazem parte do seu dia-a-dia.

Há oito meses chegou em Valadares, Alexsandro Araújo. No abrigo, 
nas praças e onde quer que ele comece a falar todos ouvem atentamente; 
e a qualquer ameaça de interrupção esbravejam: “cala a boca, aí. Deixa o 
cara falar. Ele tá lutando pelos nossos direitos”. E é o que ele faz há duas 
décadas na militância do Movimento da População de Rua. “Rodei sete 
estados e vi de tudo um pouco no trato com o morador das ruas. Em al-
guns lugares ele tem comida, uma cama pra dormir. Em outros não tem 
nem onde guardar os seus poucos pertences e documentos. Hoje, quan-
do falo em higienização dos espaços públicos com a população das ruas 
daqui de Valadares, ninguém sabe do que se trata. Mas eu estou aqui pra 
conscientizá-los e não vou me cansar”.

Junto dele, algumas centenas de pessoas esperam pelo acesso aos 
diretos comuns a todo cidadão. Ao refletir sobre a população de rua, a 
socióloga Merly Correia diz que até acredita que alguns desses moradores 
possam desejar permanecer na rua, mas não na situação em que se en-
contram. “É possível que as políticas públicas garantam dignidade a esses 
moradores por meio do acesso a serviços básicos que se operacionalizam 
principalmente nos abrigos e nos centros especializados para a população 
de rua. É preciso estruturar e investir nos serviços já existentes adequan-
do-os à demanda e às experiências técnicas adquiridas até o momento”.

“Somos discriminados e muitas vezes até a justiça nos procura. É terrível! É uma miséria e é 
o preço que temos que pagar pelos nossos pequenos erros. Muitas vezes esquecemos que hoje 
temos tudo do bom e do melhor e amanhã a situação pode mudar. Em uma situação dessas, às 
vezes, pedimos até a morte – o que não é o caso de algumas pessoas, mas para outras é melhor 
morrer do que viver. Uma das piores coisas é ver o irmão sujo, com fome, e talvez até doente, 
e nada poder fazer por ele”. Esse é o conto do morador de rua, Paulo Roberto Pereira. Ele e 
mais 36 companheiros das calçadas desenharam e escreveram para o fanzine Vago: produção 
transeunte e sem moradia fixa!, Idealizado pela psicóloga e educadora social Natália Alves dos 
Santos, a produção lançou a sua segunda edição no ano passado.

Debaixo do seu nariz

Fábio Moura / Repórter

Há quatro anos voltei 
pra Valadares acreditando 

que poderia me reinserir 
no comércio, mas 

encontrei uma cidade 
jogada às traças”. Hoje 

ela toma medicamentos 
para dormir por ter 

ingerido o estimulante 
rebite por vários anos. 

“Era pra acompanhar meu 
marido e não deixa-lo 

dormir em nossas viagens 
a trabalho

Rodei sete estados e 
vi de tudo um pouco no 

trato com o morador das 
ruas. Em alguns lugares 

ele tem comida, uma 
cama pra dormir. Em 

outros não tem nem onde 
guardar os seus poucos 

pertences e documentos. 
Hoje, quando falo 

em higienização dos 
espaços públicos com a 

população das ruas daqui 
de Valadares, ninguém 

sabe do que se trata. 
Mas eu estou aqui pra 

conscientizá-los e não vou 
me cansar

Fábio Moura

“

“

A Praça dos Pioneiros 
é o local preferido por 
muitos moradores de 

rua, que dormem sob a 
cobertura do palco do 

teatro de arena.
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Não é de hoje que parte da população de se abriga na rua. Na verdade, 
não é nem desse milênio. Contudo, na história recente as mobilizações 
que visam à assistência social tem se articulado de forma mais abrangente 
e consistente. É o caso da Organização do Auxílio Fraterno. Criada em São 
Paulo ainda nos anos de 1950 – e popularizada na década de 1970 - bem 
como de diversas outras experiências de caridade movidas, sobretudo, 
por entidades de origem confessional.

O Poder Público, então, passou a tratar a situação da população de 
rua como um problema social, sujeita a proteção e responsabilidade do 
estado. Com isso, criou-se a partir das deliberações da IV Conferência 
Nacional de Assistência Social e da Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - aparato públi-
co que organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais 
no Brasil, através da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Na 
prática, união, estado e municípios se articulam de modo a reduzir as in-
tempéries sociais.

Em âmbito municipal, no que compete à população das ruas, o Executi-
vo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, se articula da se-
guinte forma: quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), 
o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População 
de Rua (CREASPOP), o Território Aliança e o Abrigo Noturno.

O CRAS trabalha de forma preventiva nos bairros. O objetivo é ins-
truir, conscientizar e criar meios para que a vulnerabilidade social e os 
conflitos familiares não deságuem em uma situação de rua. Já o CREAS 
é responsável por observar isso numa abrangência municipal e também 
por intervir junto ao morador de rua a fim de encaminhá-lo a quaisquer 
serviços que ele possa necessitar, como, por exemplo, o apoio psíquico e o 
tratamento da dependência de drogas.

Em maio de 2011 surge o primeiro aparato público voltado exclusiva-
mente para o acolhimento e atenção à população de rua. Num convênio en-
tre a Administração Municipal, a Pastoral da Sobriedade e a Associação de 
Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares (ADQF), o CREASPOP 
tornou-se referência como espaço de socialização, higienização, encontro e 
acompanhamento social para a população em situação de rua.

Há mais de 1.200 cadastrados no centro, mas apenas 50 pessoas o 
frequentam assiduamente. Ainda passam por lá cerca de 300 pessoas 
por mês oriundas de todas as partes do Brasil. A equipe do CREASPOP 
busca, também, restabelecer contatos familiares que promovam a saída 
da situação de rua para alguns indivíduos; emitir e guardar documentos; 
oferecer um café da manhã e da tarde; bem como encaminhar, conforme 
necessidade, para o Serviço de Apoio ao Migrante e aos serviços de saúde 
como o Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM), o Centro de 
Atenção Psicossocial ao usuário de Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) ou, 
até mesmo, o Hospital Municipal.

Território Aliança

O CREASPOP realiza ainda, com o apoio de educadores sociais, en-
contros diários em oficinas de jornal, de artesanato, de saúde, de espiritu-
alidade, rodas de leitura, além de diversas outras atividades. A assistente 
social, Eunice Chaves, lembra ainda da oficina de avaliação de atividades, 
onde todos discutem semanalmente sobre os rumos da casa. “O CREAS-
POP é conduzido de acordo com as demandas dos moradores de rua. É 
claro que não permitimos o consumo de drogas e atos violentos por aqui, 
mas todo o restante é fruto de espaços de discussão. Acredito até que pe-
las regras estabelecidas, assim como em qualquer âmbito de convivência 
social, parte da população de rua tem certa resistência em desfrutar desse 
serviço”. Ela conta também que no período da noite entra em cena o Ter-
ritório Aliança, um programa de abordagem e acolhimento de dependen-
tes químicos nas ruas e nas residências.

Constatada a dependência química e a necessidade de intervenção 
junto ao indivíduo, eles são encaminhados à casa de recuperação da 
ADQF. Há também outros parceiros como a Missão Vida, entidade reli-
giosa e casa de tratamento filantrópica destinada a indivíduos em fase de 
recuperação e/ou sem recursos. Já a Fraternidade O Caminho - que leva 

o sopão à população de rua nas noites de quarta - recebe em sua casa todo 
e qualquer indivíduo que necessite se alimentar na hora do almoço. De 
segunda a quinta e também no sábado as portas da casa na Av. Brasil se 
abrem pra receber entre vinte e quarenta pessoas.

Há, ainda, o Abrigo Noturno em funcionamento desde agosto de 
2013, no bairro São Tarcísio. O espaço comporta o pernoite de até cin-
quenta pessoas, entre homens e mulheres. A gerente de proteção especial 
de alta complexidade, Maria das Graças Silva, explica que metade dos 
usuários do serviço está de passagem pela cidade e a outra parte é pleite-
ada pela população de rua local. “Hoje, temos uma frequência média de 
trinta pessoas por dia. Podemos receber mais, porém, elas têm de estar 
referenciadas pelo CREASPOP e, sobretudo, optarem pelo abrigo”, relata 
a gerente afirmando que não compreende a opção de algumas pessoas em 
permanecer nas ruas.

Alguns motivos estão nas entrelinhas. O abrigo, assim como o CRE-
ASPOP, também tem suas regras e não permite o consumo de drogas em 
suas dependências. Já a população de rua reivindica um transporte do 
centro até o local, dada a sua distância da região que aglomera a maior 
parcela dos moradores. A Secretaria Municipal de Assistência Social ga-
rante que há um veículo destinado a realizar esse transporte diariamente. 
Mas, de acordo com a moradora de rua, Lindaura Alves, 53, ela tem de 
fazer o trajeto a pé. “Nunca vi essa Kombi. Fiz uma cirurgia na sola do pé 
e não dou conta de percorrer esses quilômetros todo fim de tarde em di-
reção ao abrigo e no outro dia pela manhã, em direção ao centro. Por isso, 
acabo dormindo algumas noites na rua”.

Lindaura relata isso ao lado de Alaíde Simões, onde dorme quando 
fica nas ruas. Há cerca de um mês um carro parou ali naquela esquina e 
lançou um artefato explosivo em direção à Alaíde, que dormia um sono 
pesado, devido aos medicamentos dos quais faz uso regular. “Pá! Só ouvi 
um estalo e senti uma dor imensa no meu pé. Olha aqui o corte que agora 
cicatriza em meu dedão. Além disso, ainda abriu um rombo na minha 
manta e na caixa de papelão em que eu estava deitada”. O relato da vio-
lência nas ruas não é só dela. José Reis conta que já tentaram roubar o 
pouco que ele tem. “Tomei uma paulada na cabeça enquanto dormia. Sor-
te que não fiquei desacordado e pude me defender”.

“O risco das ruas é iminente. Desde atitudes inexplicáveis de fora até 
conflitos entre os próprios moradores. Roubo de pertences, agressões 
e, até mesmo, tentativas de homicídios. Logicamente, essa situação não 
abarca toda a população de rua. Está mais restrita àqueles ligados ao con-
sumo de drogas como o álcool e o crack. Mas estão todos á mercê em 
suas calçadas”, é o que relata a coordenadora do CREAS, Maria das Dores 
Santos.

Hoje, algumas áreas da cidade são tratadas como uma situação de alta 
complexidade pelo secretário municipal de assistência social, Jaime Luiz 
Rodrigues. “A área do Mercado é conhecida como a cracolândia, pois é lá 
que se dá o tráfico. Existe uma preocupação muito grande também com a 
Praça dos Pioneiros, Prefeitura e suas adjacências, pois é onde o fenôme-
no se faz mais presente e também é mais visualizado. Ali é um desafio pra 
nós. É onde temos que ter as políticas mais integradas. Não tenho poder 
de polícia pra afastar as pessoas e nem a própria Polícia Militar pode fazer 
isso. Primeiro abordamos, oferecemos os programas e equipamentos dis-
poníveis. O esforço tem que vir também de outras secretarias para ocupar 
o espaço com uma programação que envolva todos da sociedade, inclusi-
ve a população das ruas”.

Mas, a população de rua não se sente inclusa em nada que seja promo-
vido pela sociedade ou pelo poder público. Quer saber o que acham que 
você pensa deles? “Acham que somos vagabundos, que optamos por essa 
vida medíocre e que nos acomodamos aqui. E tem mais: acham que somos 
todos marginais. Ô, minha senhora, não precisa atravessar a rua”. É só abrir 
o fanzine Vago que irá se deparar com vários recados que pouca gente está 
a fim de ler, como este escrito pela moradora de rua, Rosiane Pires. “Não 
somos mendigos. Nem somos tampouco andarilhos. Somos, simplesmen-
te, amantes. Amantes da arte do sofrimento”. E os 37 autores juntos dizem 
mais ainda. “Na rua se encontra família. É quando não tem nada a ver e se 
gosta. E se divide a rua. Família é ter amparo quando se precisa. É um ato 
de irmandade carregar no carrinho de papelão o irmão doente!”

Acesso aos direitos básicos ainda é limitado

Nunca vi essa Kombi. 
Fiz uma cirurgia na 
sola do pé e não dou 
conta de percorrer esses 
quilômetros todo fim 
de tarde em direção ao 
abrigo e no outro dia 
pela manhã, em direção 
ao centro. Por isso, 
acabo dormindo algumas 
noites na rua.

Acham que somos 
vagabundos, que 
optamos por essa vida 
medíocre e que nos 
acomodamos aqui. E 
tem mais: acham que 
somos todos marginais. 
Ô, minha senhora, não 
precisa atravessar a rua.

Pá! Só ouvi um estalo 
e senti uma dor imensa 
no meu pé. Olha aqui o 
corte que agora cicatriza 
em meu dedão. Além 
disso, ainda abriu um 
rombo na minha manta e 
na caixa de papelão em 
que eu estava deitada.

O CREASPOP é conduzido 
de acordo com as 
demandas dos moradores 
de rua. É claro que não 
permitimos o consumo de 
drogas e atos violentos 
por aqui, mas todo 
o restante é fruto de 
espaços de discussão. 
Acredito até que pelas 
regras estabelecidas, 
assim como em qualquer 
âmbito de convivência 
social, parte da população 
de rua tem certa 
resistência em desfrutar 
desse serviço.

Fábio Moura

Fábio Moura

Fábio Moura

“

“

“

“

Moradores de rua assistindo a TV no abrigo noturno localizado no bairro São Tarcísio. Este abrigo tem 50 vagas disponíveis, mas apenas 30 pessoas, em média, passam por lá todas as noites

Pausa para descanso 
no CREASPOP
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Ombudsman

GERAL

José Carlos Aragão

Ombudsman

Nacional

Jornais e jornais, leitores e leitores

José Carlos Aragão, ombudsman do Figueira, escritor e jornalista

Escuridão é problema na orla da Lagoa Santa
Orla da lagoa é local agradável e propício para as caminhadas, mas quem anda por lá reclama da falta de iluminação e pede a poda de algumas árvores

Tim Filho

27o Fórum da Liberdade 
em Porto Alegre
Aécio Neves prega 
o fim do Mercosul 

Imagine um bairro em Governador 
Valadares que tenha infraestrutu-
ra completa, ruas asfaltadas, rede 
pluvial e de esgoto, energia elétrica, 
telefonia, água tratada. Um bairro 
com ruas sem trânsito de caminhões 
pesados e com poucos automóveis 
transitando por lá, deixando espaço 
livre para crianças desfilarem com 
seus patins, bicicletas, carrinhos de 
rolimã, e os adultos fazerem suas 
caminhadas pela manhã ou no fim 
de tarde. Este bairro, o Lagoa San-
ta, existe, e com poucas constru-
ções, se transforma numa grande 
área para o lazer de quem mora na 
região do Grã-Duquesa.

As manhãs e tardes na orla da 
lagoa que dá nome ao bairro são 
movimentadas. São muitas as pes-
soas que vão pra lá todos os dias 
para andar ou correr. A professora 
Aparecida Nunes Teixeira, 38 anos, 
que mora no Grã-Duquesa, disse 
que faz regularmente suas cami-
nhadas na lagoa. “Eu acho ótimo 
andar aqui, é tranquilo, perto da 
minha casa, venho a pé e volto a pé, 
sempre no fim de tarde.” O repre-
sentante comercial Antônio Carlos 
Gonçalves, 42 anos, caminha pela 
lagoa apenas nos fins de semana, 
sempre levando sua cadela Sofia, 

uma vira-latas que pula igual pipo-
ca quando ele calça o tênis de cami-
nhada. “Basta eu calçar o tênis e ela 
fica pulando como pipoca na panela 
quente”, disse Gonçalves, rindo de 
sua cadelinha.

Escuridão

A jornalista Milena Simões caminha 
na orla da lagoa também pela van-
tagem de ser próxima de sua casa. 
“O local é agradável e tem uma boa 
ventilação. Caminho mais por lazer, 
para descansar a mente. Não costu-
mo caminhar com frequência, gos-
taria até ter este hábito saudável”, 
disse.

Apesar de gostar do local, Mile-
na vê um ponto negativo para quem 
caminha à noite: a escuridão na 
orla da lagoa. “Ali tem alguns tre-
chos que são bem escuros e preciso 
iluminar toda a orla, urgente. Acho 
perigoso andar naquela escuridão”. 
Ela disse que já chegou à noite e 
voltou, como medo da escuridão.

Sobre as reclamações de Mile-
na, a Prefeitura por meio da Secom, 
informou a este Figueira que existe 
um projeto em andamento e que 
será executado ainda neste semes-
tre para iluminar a orla da lagoa. Na orla da lagoa, a copa das árvores estão muito baixas e a falta de iluminação torna as caminhadas noturnas perigosas

Quem lê as opiniões, comentários e críticas de um ombudsman de 
jornal deve imaginar que ele é apenas um escriba solitário, mal-hu-
morado e arrogante, pelo falso poder que lhe foi outorgado. 

Não é bem assim: em essência, o ombudsman é a voz do leitor. Na 
pequena gleba de página reservada à sua coluna, o ombudsman 
pode, também, dizer livremente o que pensa do jornal que ajuda a 
fazer, comentar os fatos e analisar a forma como o jornal os noticia. 

Sim, porque todo fato tem várias versões e quem o noticia pode pri-
vilegiar a versão A ou B, a despeito de qual delas seja a verdadeira. 
Alguns jornais, de perfil mais democrático, relatam todas as versões 
do fato, legando ao leitor a escolha da que lhe parecer mais próxima 
da verdade.  Contudo, ao apresentar todas as versões, o jornalista 
se omite naquilo que que está intrinsicamente ligado ao seu ofício: 
apurar a verdade dos fatos e publicá-la. 

Há um lado cruel em tudo isso: quem disse que todo leitor está em 
busca da verdade?  É sabido que certos leitores, querem que “seu” 
jornal esteja sempre em sintonia com seus interesses, suas expecta-
tivas, sua ideologia. Esses, claramente, preferirão que o jornal assu-
ma que a versão C é a que resume a mais absoluta verdade do fato.

Dessa forma - como há leitores com conceitos tão díspares de ver-
dade, ética, moral, justiça, liberdade, certo e errado – o ombudsman 
está fadado a ser um sofredor.  Solitário não é, pois está ombreado 
com essa massa – heterogênea, mas massa - de leitores. Mal-humo-
rado, nem tanto, pois a ironia, o sarcasmo e o deboche são clássicas 
expressões tanto da comédia, como da crítica. Quanto à arrogância... 
Bem, quem, entre nós, nunca defendeu o que considera ser a mais 
irrefutável – ainda que, por vezes, insustentável - verdade?

A força da embalagem

Capa vende. A regrinha sempre valeu para livros, jornais, revistas e, 
mais recentemente, portais e sites na internet. Um bom título, uma 
imagem forte, o nome do autor (no caso específico de livros), um 
feliz arranjo desses elementos. Em seu segundo número, no quesi-
to título, o Figueira não tem conseguido se vender (“vender”, aqui, 
no bom sentido).  As duas manchetes (“Democrata vai pra cima do 
Uberlândia” e “Ponte de São Raimundo será duplicada”) pecam pela 
obviedade ou pelo excesso de crédito na fonte da informação. No 
caso da manchete futebolística, um time ir pra cima de seu adversá-
rio porque precisa vencer é o mínimo que se pode esperar. Isso não 
é notícia, não é informação. Nenhuma novidade. O que interessaria 
ao leitor – a ponto de motivá-lo a “comprar” a matéria – é o que há 
por trás da notícia. E isso é o que o repórter deve buscar incessante-
mente, por dever de ofício.

Sujeito+verbo+complemento=manchete

A fórmula pode funcionar para um jornal que não almeje ser alter-
nativa aos jornalões antigos e conservadores – estilística ou ideo-
logicamente – que aí estão. Pra ser diferente, é preciso ousar. Pra 
inovar, há que se correr riscos. Em suma, experimentar. Se um di-
retor do DNIT diz que vai duplicar uma ponte ou buplicar a BR-381, 
não está fazendo mais que sua obrigação. Mas se essas obras são 
esperadas há décadas e são anunciadas para breve a cada visita de 

uma autoridade – incluindo aí a presidenta da República - à região, 
o jornal poderia assumir uma postura mais crítica, ante essa novela 
sem fim. Talvez com uma manchete mais cética e um texto mais in-
quiridor. Ou corre o risco de ser tomado por mais um veículo “chapa 
branca”, a propagar realizações anunciadas e nem sempre cumpridas 
pelo governo da ocasião. E esse tipo de jornal já não vende mais: en-
calha nas bancas. 

Sumiu!

Alguém viu a ponte de São Raimundo na foto da Ibituruna que ilus-
tra a manchete da capa?

Desconforto

O jornal me pediu e eu enviei algumas informações sobre o meu novo 
livro, recentemente lançado. Eu ficaria contente com uma notinha de 
pé de página, suficiente para informar o fato. Fui contemplado com 
quase meia página. Agradeço sinceramente a gentileza, mas, como 
ombudsman, me sinto desconfortável.  Se alguém disser que houve 
tráfico de influência e favorecimento, nem tenho como me defender. 

Faça contato com o Ombudsman. Elogie, critique, denuncie: redacao.figueira@gmail.com

Alguém viu a 
ponte de São 

Raimundo 
na foto da 
Ibituruna 

que ilustra a 
manchete da 

capa?

O senador e presidente nacional do 
Partido da Social Democracia Brasi-
leira (PSDB), Aécio Neves, “arrasou” o 
governo de Dilma Rousself e propôs o 
fim do Mercosul. 

“O Brasil precisa urgentemente de 
um abanão democrático e de um cho-
que de eficiência no que diz respeito à 
transparência política porque os últi-
mos 10 anos de governação do Partido 
dos Trabalhadores (PT) têm sido ca-
tastróficos para o desenvolvimento do 
Brasil”, afirmou Aécio Neves.

O discurso do ex-governador do 
Estado de Minas Gerais conseguiu le-
vantar a plateia do auditório principal 
da Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul. “Está na hora de mudarmos 
o futuro do Brasil. O que se passa no 
Palácio do Planalto é uma vergonha 
para todos os brasileiros. Está na hora 
de seguirmos um outro rumo”.

Sobre a segurança pública e o com-
bate à criminalidade no Brasil, Aécio 
Neves afiançou que “está na hora de 
a justiça funcionar na sua plenitude 
e condenar aqueles que têm lesado o 
património nacional”.

“O que está a acontecer com a Pe-
trobrás é uma vergonha. Está na hora 
de resgatar o estado brasileiro de um 
grupo que se apropriou do governo e 
da política para criar redes de com-
padrio e criminalidade de colarinho 
branco. Queremos segurança pública, 
mais educação e saúde. Esse é o nos-
so caminho!”, esclareceu Aécio Ne-
ves, que será o candidato pelo PSDB 
às próximas eleições presidenciais.

No mesmo evento, John Bruton, ex-
primeiro ministro da Irlanda, disse 
que “o mundo vai ter que tomar um 
outro rumo que não o do capitalismo 
desenfreado”.

Para John Bruton, “ o Brasil reúne 
todas as potencialidades para ser um 
líder na América do Sul e Latina, pois 
é possuidor de recursos naturais e de 
uma economia próspera em que se 
pode acreditar”.

É evidente que John Bruton tam-
bém falou sobre o futuro da União 
Europeia. “A crise económica e social 
é mais sentida nos países mediterrâ-
nicos (os chamados do Sul), mas es-
tou convencido que a Europa vai con-
seguir superar este problema”.

Brasil é economia próspera

Por José Valentim Peixe, jornalista, 
correspondente do Figueira em Lisboa, 
Portugal, cobriu o 27o Fórum da Liber-
dade em Porto Alegre.



FIGUEIRA - Fim de semana de 11 a 13 de abril 2014 9 FIGUEIRA - Fim de semana de 11 a 13 de abril de 2014FIGUEIRA - Fim de semana de 11 a 13 de abril 2014 GERAL

Leonardo Deptulski reassume a presidência do CBH-Rio 
Doce, e enfrenta a piora na qualidade das águas da bacia

“

Entrevista   Leonardo Deptulski

BravaGente!

Fábio Moura

Escuridão é problema na orla da Lagoa Santa
Tim Filho

Arquivo Pessoal

Assessoria André Merlo

Arquivo Pessoal

O secretário de estado da Agricultura, André Merlo, ao lado de sua esposa, Andreia Merlo, e de sua mãe, Creuza Merlo, durante a solenidade de sua posse

Rozinha, uma mulher que venceu na vida vendendo pipocas na porta da Igreja de Nossa Senhora das Graças

Cleia Flammia e o marido, Michael Flammia, segurando o netinho Cássio, que tem apelido incomum: C.J

Quem passa pela Avenida Minas, em frente à Igreja de Nos-
sa Senhora das Graças, nos fins de tarde dos dias úteis, nas 
manhãs e tardes de domingo, vê um carrinho de pipoca e 
uma pipoqueira, uma senhora amistosa. Sempre abraçada e 
beijada pelas pessoas que passam por ali, Roza de Oliveira 
Lima, 75 anos de idade, a Rozinha, vende pipocas na porta 
da igreja desde 1956. Sua história de vida é triste. Ficou órfã 
aos 13 anos de idade, foi morar na rua, passou fome e frio, até 
conhecer Valtair Malvino de Lima, seu esposo, que ela cha-
ma de “Meu Negão”. Foi Valtair quem reformou o carrinho 
para Rozinha vender pipocas, em 1956, depois de conseguir 
um emprego com a ajuda do lendário Capitão Pedro Ferreira, 
que para o casal é um homem generoso. Rozinha e Valtair 
tiveram 6 filhos (5 estão vivos), que lhes deram 15 netos e 
quatro bisnetos. Pessoa simples, amada por todos, Rozinha 
vive para o trabalho. Bravo, Rozinha!

Em 1991, durante a campanha vitoriosa do vice-campe-
onato, o Esporte Clube Democrata tinha em sua secreta-
ria, a competente Cleia Aiala, valadarense, filha de Or-
dália de Siqueira Aiala e Cleres Ferreira dos Santos. O 
tempo passou e em 1994, Cleia migrou para os Estados 
Unidos. Trabalhou duro, na mesma rotina dos emigran-
tes valadarenses. O tempo foi passando e Cleia adotou o 
sobrenome Flammia, despois que se casou com o esta-
dunidense Michael Flammia. Com dois filhos e um neto, 
Cleia mudou muito, claro, amadureceu, tornou-se avó. O 
que não mudou foi o seu amor por Governador Valadares 
e pelo Democrata, seu time do coração. De lá, dos Esta-
dos Unidos, ela torce pelo Demô e diz: Vamos subir!

Na torcida pela pantera

Rozinha, pequena notável!

Atual prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski é formado 
em Engenharia Industrial Mecânica e Ciências Contábeis. 
Já trabalhou como professor de matemática, física e estatís-
tica. Foi auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Espírito 
Santo e Secretário de Planejamento de Colatina. Ganhou 
notoriedade na política colatinense ao ser vice-prefeito de 
Guerino Balestrassi - entre 2005 e 2008 - para depois ser 
eleito prefeito em 2008 e reeleito em 2012.
Leonardo, 52, já esteve à frente do Comitê da bacia Hi-
drográfica do Rio Doce entre 2009 e 2011 e figurou na 
vice-presidência da Prefeita de Governador Valadares, Elisa 
Costa, nos últimos dois anos. Este mês, ele volta a presidir 
o CBH-Rio Doce e, em entrevista ao Figueira, fala sobre a 
escassez e a qualidade das águas da bacia, bem como so-
bre os impactos ambientais e sociais dos novos projetos de 
usinas hidrelétricas ao longo de todo o rio.

Figueira: Você volta à presidência do CBH-Rio Doce após a 
divulgação de um estudo pelo Instituto Mineiro de Gestão de 
Águas que aponta relativa melhora na qualidade das águas 
do estado. Contudo, a Bacia do Rio Doce, assim como a do 
Rio Jequitinhonha, caminhou no sentido contrário. Como o 
comitê vai trabalhar para reduzir esse nível de piora?

Leonardo Deptulski: Já tomamos ciência disso em nosso 
estudo. Ele foi o primeiro passo do Comitê e é o nosso livro 
guia. O plano de metas integradas vai até 2030 com um con-
junto de programas. O nosso plano de aplicação dentro dele 
vai até 2015. O plano a longo prazo prevê a implantação do 
serviço de tratamento do esgoto em todos os municípios que 
compõem a Bacia do Rio Doce. E isso tem de ser feito pe-
los Governos Estadual e Federal. A proposta colocada para 
o comitê não é a de executar obras que são obrigações do 
governo. Colocamos como meta instrumentalizar os muni-
cípios. Estamos elaborando o plano de saneamento básico 
de vários deles para que, com estes instrumentos, possam 
buscar seus recursos nos Governos para obras de desassore-
amento, tratamento do esgoto e recuperação das nascentes. 

Figueira: Então, qual é o foco do Comitê?

Leonardo Deptulski: Vamos cobrar o cumprimento das 
obrigações dos governos, mas o nosso foco hoje está na edu-
cação ambiental e no Programa Produtores de Água. Quanto 
à educação ambiental elaboramos um conjunto de ações que 
perpassam, principalmente, a conscientização da sociedade. 
Já o Produtores de Água trabalha na necessidade de repor 

os níveis dos mananciais, devido a intensa degradação das 
nascentes – também chamadas de áreas de recarga. Traba-
lharemos no seu reflorestamento para recarregar os lençóis 
freáticos que alimentam os rios. Precisamos ampliar a nossa 
oferta de água, pois no Médio e Baixo Doce já podemos ob-
servar conflitos pelo uso da água.

Figueira: Qual a dimensão desses conflitos?

Leonardo Deptulski: São imensos. Em Colatina, por 
exemplo, temos termos de ajuste de conduta, onde, em cer-
to período do ano, bombas de irrigação precisam ser des-
ligadas. Existem, também, locais em que a Prefeitura faz o 
abastecimento complementar com os carros-pipa. Uma das 
medidas para começar a solucionar essa escassez é inten-
sificar o monitoramento sobre a outorga do irrigante, das 
empresas e das indústrias. A outorga dá direito à retirada de 
determinados metros cúbicos de água da Bacia do Rio Doce. 
Isso não era monitorado e a nossa quantidade de águas tam-
bém mudou. Como é que o governo está dando essa outorga? 
Vamos avaliar a nossa capacidade de abastecimento e tam-

bém o volume das nossas águas. Primeiro vamos revisar e 
aprimorar este cadastro para garantir que seja retirado do 
Rio Doce somente aquilo que ele tem capacidade para ceder 
sem reduzir os seus níveis médios. 

Figueira: Qual é a política adotada pelo CBH-Rio Doce em 
relação às empresas que fazem grande consumo da água, além 
de despejarem os seus resíduos finais no Rio Doce?

Leonardo Deptulski: São duas outorgas distintas. Você 
tem uma outorga para retirar a água e outra para despejar 
os dejetos. Hoje, não se trabalha mais com a hipótese de uma 
empresa devolver o que ela produz sem tratamento. O papel 
do comitê é fiscalizar a qualidade do que ela está devolvendo 
para o rio; e essa fiscalização será feita pelo Programa de 
Monitoramento da Qualidade da Água em diversos pontos 
da Bacia do Rio Doce. O nosso grande problema no momen-
to é outro: o esgoto doméstico. Menos de 20% das cidades 
ao longo da bacia tratam seu esgoto. Os outros municípios 
despejam seus dejetos in natura no rio. Não só no Rio Doce, 
mas em todos os seus afluentes. Uma das metas até 2030 é 
que a gente tenha 100% do tratamento de esgoto ao longo 
da bacia.

Figueira: Qual a postura do Comitê em relação à instalação 
de novas usinas hidrelétricas ao longo da Bacia do Rio Doce?

Leonardo Deptulski: O nosso grande problema no mo-
mento é a vida útil das barragens, devido ao seu nível de as-
soreamento. O Rio Doce tem uma das bacias mais degrada-
das do Brasil. O fato de Minas ter desenvolvido muito a sua 
agropecuária contribuiu para o desmatamento das margens 
do rio. Temos informações, também, de que estão em proces-
so de elaboração entre 200 e 300 novos projetos de Usinas 
Hidrelétricas apenas na Bacia do Rio Doce. Então, vamos 
precisar ter todo o cuidado como os impactos dessas novas 
barragens na fauna e na flora.

Figueira: Além dos impactos ambientais, qual será o cuida-
do do CBH-Rio Doce em relação aos impactos sociais gerados 
pela instalação das novas usinas hidrelétricas?

Leonardo Deptulski: No Brasil temos o Movimento dos 
Atingidos por Barragens, tamanho número de famílias atin-
gidas. A três, quatro quilômetros do rio há pessoas impac-
tadas. Vamos ficar atentos. Também devemos elaborar me-
didas protetivas em relação aos indígenas. São populações 
extremamente vulneráveis e muitas delas já passaram a ter 
problemas com escassez de água. No Espírito Santo, por 
exemplo, os Guaranis Tupiniquins são abastecidos por rios 
de pequeno porte que tem perdido ainda mais a sua capaci-
dade. Também temos a agricultores familiares que são res-
ponsáveis por 70% de todo alimento que se produz no Brasil. 
Caso sejam retirados de suas terras, eles têm de ser levados 
para locais igualmente produtivos.

Jovem liderança, o 
valadarense André 

Merlo faz parte agora do 
primeiríssimo escalão do 

governo estadual. Depois 
de ocupar a pasta de 

subsecretário por quase 
1 ano, torna-se secretário 
de estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-

to, pelo menos por outros 
8 meses. Na solenidade 

de posse, na Cidade 
Administrativa, André foi 

acompanhado por sua 
esposa, Andreia Merlo, 

e sua mãe Creuza Merlo. 
Que venham bons frutos 

para a cidade!

Brasil é economia próspera André Merlo,
secretário

O nosso grande problema no 
momento é a vida útil das barragens, 
devido ao seu nível de assoreamento. 
O Rio Doce tem uma das bacias 
mais degradadas do Brasil. O fato 
de Minas ter desenvolvido muito a 
sua agropecuária contribuiu para o 
desmatamento das margens do rio. 

Leonardo Deptulski é o novo presidente do CBH-Rio Doce
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Dica de LeituraRecado da Capital

Os crimes da Vila Torta

Cinderela

“
Bob Villela

Correspondente do Figueira em Belo Horizonte

Bob Villela, jornalista e publicitário.

Congressinacional.leg.br

Demagogia é uma forma de corrupção
Lucimar Lizandro Freitas

Plínio Viana

Lucimar Lizandro Freitas, é graduado em Admi-
nistração de Empresas.

Cotidiano

Teatro

Fé

Em uma aula de Ensino Religioso, um 
aluno me disse que o que mais lhe cha-
ma a atenção na natureza é a árvore, “um 
ser vivo que faz pensar em renovação”. 
Outro indicou também a árvore “porque 
purifica o ar que respiramos”. Boa parte 
da meninada hoje curte mais zapear nos 
smartphones e tablets, explorar o mundo 
virtual, mas garanto que lá tem joguinhos 
com árvores!
Neste espaço vou falar de uma experiên-
cia humana que identifico como a Árvore 
das religiões, ou das religiosidades, com 
seus vários ramos. Um desafio e tanto! 
Afinal, a primeira coisa que geralmente 
vem à mente nesse quesito é o velho dita-
do de que “política, futebol e religião são 
coisas que não se discutem”! Acredito que 
essas sejam experiências que sentimenta-
lizamos bastante. E às vezes esses senti-
mentos tornam-se tão fortes, que nos dão 
falsa impressão de se tratar de algo fora 
do alcance da razão. Mas, como muitos 
estudiosos desse fenômeno defendem, 
essa experiência também foi aprendida e, 
portanto, merece uns dedos de prosa! 
Hoje, na outrora Figueira, a árvore de 

crenças desenhada no censo do IBGE 
em 2010 é fascinante, a começar pelos 
seus maiores galhos e ramos:
- 134.500 residentes em Valadares de-
clararam-se católicos romanos, 50% da 
população (no Brasil a participação dos 
católicos é de 67% no mesmo censo);
- de 99 mil declarantes evangélicos, 22 
mil não escolhem denominação, 15.500 
são batistas, 15.300 das Assembléias de 
Deus, 10.300 presbiterianos, 8.500 do 
Evangelho Quadrangular, 5.400 Ma-
ranata, 4 mil metodistas, 2 mil adven-
tistas, 1.900 da Deus é Amor, 1.700 da 
Universal, 1.300 da Congregação Cristã 
e 9 mil distribuem-se nas diversas igre-
jas renovadas;
- 21 mil declaram-se sem religião ou 
ateus;
- 2 mil são espíritas;
- 1.600 são testemunhas de Jeová;
- 2 mil declaram-se de múltiplas per-
tenças.
O censo aponta a presença de muita 
gente de fé, com mais de 90% da po-
pulação declarando-se religiosa. Mas, 
como em todo o Brasil, apresenta tam-
bém um número cada vez mais cres-
cente dos que se assumem sem religião, 
dado que não significa necessariamen-
te sem fé. E, é claro, nesse meio tem 
os ateus, bastante fervorosos também! 
Mas, a observação nas diferenças exis-
tentes em cada “folha”, não permite que 

nos percamos nas sendas perigosas das 
generalizações. Por exemplo, temos por 
aqui católicos romanos, mas também 
representantes da Católica Brasileira e 
da Ortodoxa. Virando pro lado dos ra-
mos evangélicos, aí é que temos uma di-
versidade e tanto de ramos, pra todos os 
gostos, prevalecendo a linha mais pen-
tecostal. Olha que já temos até raminho 
pequeno de judeus, islâmicos, budistas; 
sem contar os antigos e resistentes ga-
lhos das religiões de tradições indígenas 
e afro-brasileiras.
O olhar do menino pensa: “Como pode 
haver uma árvore tão mágica, com fo-
lhas, ramos, flores e frutos distintos?”. 
Ele também conclui: “tomara que sirvam 
para purificar o ar que respiramos”. Afi-
nal, esse anda tão carregado de arrogân-
cia, violência, machismo e preconceitos! 
Que sob a sombra dessa grande árvore, 
a cidade experimente uma renovação di-
ária com posicionamentos e gestos mais 
tolerantes, respeitosos e solidários. Por 
isso, vale o convite para “re-conhecer” 
que no quintal do vizinho também tem 
coisa muito boa!  

Religião não se discute?

Os Crimes da Vila Torta é o primeiro livro do 
jornalista João Henrique Faria, e reúne contos 
produzidos entre 1996 e 2013. Para João Henri-
que Faria, escrever é um ato solitário. A compa-
nhia, ou interlocução, só acontece depois, quan-
do a obra alcança o leitor. “E o leitor vira escritor 
na liberdade eterna da interpretação”, lembra o 
jornalista.

João Henrique é natural de Cataguases e além 
de jornalista foi consultor em cursos de gradu-
ação e pós nas áreas de Marketing, Jornalismo 
e Publicidade, tanto na UNI-BH quanto na FU-
MEC em Belo Horizonte, e lecionou em cursos 
das faculdades Funorte e Santo Agostinho em 
Montes Claros. Hoje dirige em Cataguases a 
empresa Fator Consultoria, e em Paracatu uma 
produtora de audiovisual, a Arca Filmes.

Nos anos de 1980, João Henrique Faria traba-
lhou em Governador Valadares, na TV Minas 
(afiliada da Rede Manchete, que se transformou 
em TV Leste) e no Diário Valadarense.

PEÇA O SEU - Quem quiser adquirir um exem-
plar do livro Crimes da Vila Torta, pode enviar 
um pedido para o e-mail redacao.figueira@
gmail.com

Brasília fervilha com as denúncias acerca 
da aquisição de uma refinaria nos Estados 
Unidos pela Petrobrás,  no ano de 2006, 
com possíveis prejuízos para a estatal bra-
sileira. Os problemas estariam relacionados 
ao preço pago e às cláusulas no contrato de 
aquisição que seriam lesivas aos interes-
ses da Petrobrás.  Como se trata da maior 
empresa brasileira e uma das maiores do 
mundo no setor de petróleo, o tema ga-
nha importância e movimenta o noticiário 
econômico e político. Logo, é mais do que 
desejável que tudo possa ser esclarecido, 
ainda que se saiba que outras investigações 
sobre o mesmo assunto estejam em anda-
mento, pelo Ministério Público Federal e 
pela Polícia Federal, por exemplo. 

Chama-nos a atenção o vigor e a dispo-
sição de algumas  lideranças no Congresso 
em criar  uma comissão parlamentar de 
inquérito para apurar o caso.  Eles se apre-
sentam de maneira destemida e não que-
rem deixar nenhuma dúvida ou questio-
namento sem resposta.  A princípio, uma 
postura digna, um comportamento desejá-
vel de legítimos representantes do povo. 

Mas, causa muita estranheza quando  
Brasília e o governo federal deixam de ser 
notícia e as atenções se voltam para outros 

governos e outros partidos.  Os combativos de 
Brasília se calam, fingem não escutar e não 
entender o clamor ético. Buscar a verdade e 
a elucidação dos fatos deixa de ser uma prio-
ridade. 

A denúncia de que um esquema de propi-
nas aconteceu no Estado de São Paulo no setor 
de trens e metrô durante os governos tucanos  
é a prova máxima da indignação seletiva  e da 
tentativa de ludibriar a opinião pública.  Ape-

sar dos valores envolvidos e das informações 
que vão surgindo ao longo das investigações, 
nenhuma comissão parlamentar de inquéri-
to foi aberta e dificilmente será, pois os mes-
mos que querem limpar Brasília  ainda não 
perceberam a realidade que os cerca, apesar 
de evidências tão eloquentes.

Até políticos que já se encontram no seu 
outono, ressurgem para reafirmar a necessi-
dade de que tudo seja investigado, ainda, que 

durante sua atuação política tenham  feito 
de tudo para evitar investigações ou mesmo 
comissões parlamentares de inquérito que 
pudessem  causar turbulências à época. 

Da forma colocada atualmente, Brasí-
lia não é somente a capital da corrupção, 
mas, uma verdadeira ilha de malfeitorias, a 
Brás-Ilha, cercada de estados e municípios 
onde campeiam a transparência, o zelo  e 
o correto uso dos recursos públicos; mais 
surreal, impossível.

Portanto, torna-se importante que a 
sociedade esteja atenta para cobrar investi-
gações sobre  quem quer que seja, quando e 
onde for, independentemente da coloração 
partidária. Ela não pode e não deve se pres-
tar ao papel de inocente útil ou de massa 
de manobra a serviço de interesses incon-
fessos.  A corrupção não é exclusividade do 
Brasil e nem tema restrito a políticos, ou a 
determinados partidos políticos. Ela é um 
assunto  que diz respeito a toda a sociedade 
e como tal deve ser combatido, de maneira 
efetiva, sem o farisaísmo  e o sensacionalis-
mo ora observado no comportamento dos 
pseudo moralistas e seus consortes.  

Plínio Viana de Freitas Jr. é bacharel em 
Teologia, especialista em Ciências da Religião 
pela UFJF, professor de Ensino Religioso na 
rede municipal.

Maria Raquel Bolinho é uma daquelas pessoas que devemos ad-
mirar e propagar. Artista e cidadã engajada, fez do grafite um belo 
negócio. Espalhou desenhos belíssimos de cupcakes pelas ruas de 
Belo Horizonte. Customizados com imensa criatividade, recheados 
de cores e bom humor, os bolinhos estão em muros, portas de aço 
de comércios, embaixo de viadutos sujos e em inúmeras outras 
plataformas. Dá até fome. Fome de viver o dia, a cidade e toda arte 
sincera e possível.

Entre tantas obras, tem Bolinho no estilo Chaplin, Bolinho 
estilo Garfield (que odeia a segunda-feira) e Bolinho de laranja... 
mecânica - homenagem doce e linda ao título clássico de Stanley 
Kubrick. Procure Bolinho no Facebook, curta e saboreie cada uma 
daquelas guloseimas (o desenho do cupcake cubista, reverenciando 
Picasso, é impagável).

Enquanto Maria Raquel faz do seu ofício uma prestação de 
serviço à sociedade, alguns dos nossos políticos fazem de seus pro-
jetos um desserviço a quem deveriam bem servir. No dia 4 de abril, 
quem frequenta a região Centro-Sul ficou ainda mais bolado com o 
trânsito. O governador deixara o cargo, passando o bastão para seu 
vice. Tudo isso aconteceu pela manhã e beliscou um pedaço da tar-
de na Praça da Liberdade, onde está o imponente palácio. O tráfego 
foi alterado, com obstruções de vias, e um nó se fez.

Sim, é tradição fazer a cerimônia ali. Sim, era o último dia para 
renunciar e poder disputar as eleições em outubro. Mas não é pos-
sível que isso ainda sirva de justificativa para prejudicar a locomoção 
de tanta gente que precisa ir ao trabalho, fazer compras, frequentar 
a academia, comparecer a consultas médicas etc. Tudo isso numa 
cidade - como tantas grandes cidades - já cansada de um volume de 
tráfego que não se cansa de ficar pesado. Tudo isso numa sexta, dia 
em que o trânsito fica ainda mais carregado.

Por que razão, no tempo em que estamos, um grupo supõe que, 
à guisa de palanque, tem o direito de prejudicar milhares de pes-

soas? Gente assando em ônibus, com celulares tocando por seus 
compromissos, atrasadas e ansiosas. Na cerimônia, o discurso so-
bre uma nação que precisa avançar. Ao redor, numa das áreas de 
trânsito mais complexo da capital, ninguém avançava. Enquanto 
isso, o Move, novo sistema de transporte de BH (algo parecido com 
o que começou em Curitiba há mais de 30 anos), é até bacana, mas 
ainda engatinha.

Registre-se que não penso que o episódio insensível seja iner-
ente a um determinado partido.De fato, o importante é que tenho 
segurança de que BH é muito mais forte. Afinal,temos Maria Raquel 
Bolinho. E temos milhares de cidadãos que, como ela, fazem do seu 
trabalho uma missão de fomentar o bem. O dia a dia dessas pessoas 
é pautado pela preocupação com os direitos dos seus pares, pela 
busca de um conforto comum, com menos buzinas, menos cara feia; 
e mais açúcar, mais afeto.

Toda cidade deve ser assim. Haverá avanços, retrocessos, em-
bates e consensos. Haverá receios e orgulhos, o trabalho e o cansa-
ço. Também veremos a ideologia de conveniência, o incentivo à ig-
norância e a exploração do infortúnio alheio. Mas há de predominar 
a alegria e a coragem. Com o tempo, há de prevalecer a lucidez de 
uma gente que não quer levar bolo de quem é escolhido por ela. 
Nossa cidade já é assim. Não é?

Cardápio

Temos Bolinho e também o Bolão, tradicionalíssimo boteco da 
capital, de comida boa e farta. Esse patrimônio dos mineiros abriu 
mais duas unidades em BH. Além de Santa Tereza e Coração Eu-
carístico, seu tempero está presente no São Pedro e na Savassi, ali 
no limite com Funcionários. Entre bolas fora e dentro, as coisas - as 
boas e as que podem melhorar - estão acontecendo.

Bolo

O governador deixara o cargo, passando o 
bastão para seu vice. Tudo isso aconteceu pela 
manhã e beliscou um pedaço da tarde na Praça 
da Liberdade, onde está o imponente palácio.

Cinderela é o espetáculo do fim de semana no 
Teatro Atiaia. A montagem é do grupo valada-
rense Atrás do Palco.

Sábado e domingo
Sempre às 16h
Ingressos: R$ 5,00
Podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.
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Memória da Figueira Copa do Mundo 2014

Sessão de Cinemalivros

Crianças e Tecnologia

Psicólogos debatem a ditadura militar Alemanha + Brasil
2013 / 2014

Fachada do sobrado que pertenceu ao comerciante Sérgio Rosa Machado, sem o painel publicitário de financeira

A psicóloga Sandra Athayde, de lenço na cabeça, foi uma das debatedoras da roda de conversa na OAB

A Arena Beira-Rio, finalmente inaugurada. O mar vermelho é uma referência o Internacional, dono do estádio

Em 13 de agosto de 2013, este sobrado localizado na Avenida Minas Gerais passava por uma reforma para 
sediar uma financeira. A fachada de alumínio que escondia os janelões foi retirada e o casarão se mostrou 
aos valadarenses. Mas, quem morou aí no passado? O que funcionou aí? O aposentado José Gonçalves dos 
Reis, 82 anos, conta que o sobrado pertenceu ao comerciante Sérgio Rosa Machado, que morava no andar 
de cima. Em baixo funcionava a loja de Sérgio Machado, a Machado Móveis, uma das mais tradicionais da 
cidade. “Na frente deste sobrado ficava a banca do “João da Banca”, comunista, que teve sua banca arrastada 
a laço pela Avenida Minas Gerais, em 1964”, lembra José Reis. Segundo ele, foram fazendeiros os autores 
do ataque à banca. Sérgio Rosa Machado, que era amigo de Carlos Olavo e anunciante do jornal O Combate, 
também foi perseguido pela ditadura. “Ele foi preso, acusado de ser comunista, mas foi solto, por falta de 
provas”, conta José Reis. 

Debate aconteceu na roda de conversa promovida pela SubSede Leste do Conselho Regional de Psicologia de MG

Fábio Moura

Tim Filho José Peixe

Flávio Queiroz

Tecnologia

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. “

O LICEU - Centro Cultural em parceria com o 
Curso de Direito da UFJF - Campus Governa-
dor Valadares e o Institut Goethe de São Paulo 
apresentam o filme A COR DO OCEANO, na 
mostra de filmes: “Migração: Cultura e Dire-
ito pelo Cinema Alemão”, no dia 14 de abril, 
segunda-feira,às 18h, no Teatro Atiaia. A en-
trada é gratuita. Confira:

Muito tem se comentado sobre a influência da tecnologia exa-
gerada sobre nossas crianças. Do quanto estão expostas a uma 
verdadeira overdose de novos dispositivos, equipamentos ele-
trônicos, sites de jogos, navegação na internet, conversas por 
SMS, facebook, whatsapp e uma infinidade de siglas que deno-
tam mais e mais tecnologia.

Esbraveja-se sobre a perda de outros valores, tais como a 
convivência promovida nas brincadeiras de rua, as brincadei-
ras com os coleguinhas, dentre outros tantos momentos tão im-
portantes do aprendizado da vivência em sociedade.

Notícias dão conta de processos de alienação ligados a redes 
sociais, em trocas de mensagens ou em jogos interativos com en-
redos rebuscados e dignos de programas de ficção científica.

Crianças que manuseiam tablets e smartphones com a des-
treza que adultos e muitos jovens não têm, ou mesmo nunca te-
rão, fazem corar os estudiosos das relações interpessoais. Mas é 
necessário que consideremos alguns aspectos antes de construir 
nossas convicções.

Essas crianças das quais falamos nasceram em um mundo 
de alta exposição ao telefone e à televisão. Não presenciaram a 
diferença econômica e de classe social posta pela propriedade ou 
não de uma linha telefônica, que inclusive precisava ser decla-
rada no imposto de renda. Não viram suas famílias invejarem o 
fato do vizinho possuir uma televisão.

Sim, essas crianças chegam ao mundo com estas questões já 
ultrapassadas, pelo menos estas. Telefones são carregados nos 
bolsos, e os próprios telefones têm a função televisão. Lojas de 
departamento entregam em suas casas televisores novos, com 

tecnologias de navegação pela internet e óculos 3D, por quantas 
prestações a família puder pagar.

Chegaram e presenciaram um mundo em que estar conec-
tado é básico. Ter um computador sem internet ? – Isto existe? 
Pra elas, não ! Pra nós, este mundo em que estas crianças apor-
taram é um mundo de alta conectividade. Para as crianças é 
apenas o mundo diário, o normal.

Argumentar contra essas tecnologias com as crianças é o 
mesmo que tentar provar que o mundo delas não existe. E, afi-
nal de contas, o que para elas são estas outras situações que 
queremos que eles vivenciem? Nada !!  

Brincar na rua significa perigo com o trânsito, com a violên-
cia. Quem disse que não brinca-se com os colegas? Há muito o 
que fazer nas escolas, argumentam eles.

Precisamos entender que estar conectado, enviar mensagens 
pela internet, teclar em seus smartphones, participar de redes 
sociais é apenas parte natural de suas vidas, tal qual foram nos-
sas brincadeiras de rua, nossos bilhetinhos do correio do amor e 
tantas outras coisas que fizeram parte de nossas infâncias.

Ao percebermos estas tecnologias como parte da formação 
desses novos cidadãos, teremos a chance de buscar formas mais 
adequadas de lidar com seus mundos, com seus anseios de di-
versão, de educação e de crescer em contato com suas famílias 
e com a sociedade. Lidar com isso não como exceção, mas como 
regra, vai nos ajudar a elaborar melhor os cuidados com a edu-
cação dessas crianças.

A má notícia é que não temos muito tempo para isso. Nesta 
nova era as novidades são quase diárias e talvez algumas das 
tecnologias comentadas aqui já tenham sido substituídas no de-
correr desta leitura.  Portanto, mãos à obra antes que este abis-
mo se torne intransponível.

Flávio Queiroz é engenheiro, mestre em Comunicação Social.

José Valentim Peixe, jornalista, corresponde do Figueira em Lisboa, presente na inauguração da Arena Beira-Rio

Inaugurada a Arena do Beira Rio, em Porto Alegre
 
No sábado (5), durante mais de quatro horas, houve festa rija na inauguração da Arena do Beira Rio, em Porto 
Alegre, onde compareceram mais de 48 mil pessoas. Havia muita ansiedade por parte dos dirigentes da FIFA 
que assistiram à inauguração do novo Estádio do Beira Rio. Não se sabia como iria decorrer a festa que as-
sinalou os 45 anos de viada do Sport Club Internacional. “Este é um momento muito emocionante para mim 
porque este novo estádio é um dos mais bonitos do Brasil. Eu até já chorei antes de começar a festa!”, afirmou 
o ex-jogador Paulo Roberto Falcão. A festa atraiu milhares de adeptos “colorados” do interior do Rio Grande 
do Sul que não abdicaram de estar presentes num momento único para a equipa que no próximo domingo 
disputará a final do “Gauchão”, no novo estádio, frente à equipa do Grêmio.

Um momento raro em que a cidade se revela

Na noite do 7 de abril, o auditório da OAB 
de Governador Valadares recebeu profis-
sionais de Psicologia e convidados para 
uma roda de conversa sobre as memórias e 
o impacto da ditadura militar na sociedade 
brasileira. O recorte que deu tom às conver-
sas foi a participação de psicólogos e as in-
terdições ao exercício da profissão naquele 
período. A roda de conversa foi promovida 
pela SubSede Leste do Conselho Regional 
de Psicologia de Minas Gerais. A SubSede 
Leste reúne mais de 700 profissionais em 
158 cidades, com escritório em Valadares. 

Liderada pela psicóloga Sandra 
Athayde, com a presença da conselheira 
Maria da Conceição Novaes, de Belo Hori-
zonte, o evento serviu também para apre-
sentar o livro A Verdade é Revolucionária: 
testemunhos e memórias de psicólogas e 
psicólogos sobre a ditadura civil-militar 
brasileira (1964-1985), que juntou dezenas 
de relatos de memória oral e testemunhos 
de profissionais de Psicologia de todo o país 
que enfrentaram o arbítrio naquela época.

Valadares foi a primeira cidade mi-
neira a tomar conhecimento do livro do 
CRP. Nele, foi incluído, a partir da página 
183, um testemunho corajoso da psicóloga 
Sandra Athayde Silva, que viveu o período 
mais duro da repressão quando vivia na ci-

dade do Rio de Janeiro. 

Não basta falar 

Afeitos a ouvir, psicólogas e psicólo-
gos aceitaram dessa vez falar e expor-se: 
“Não basta falar, é preciso ter quem ouça. 
Quando escutamos, nós nos tornamos 
testemunhas. Portadores, portanto, de 

uma memória. Tal ação se constitui como 
reparadora, pois transforma sofrimentos 
individuais em vivências coletivas.” 

Poucas corporações profissionais tiver-
am até agora a coragem de abrir arquivos 
e encarar o tempo da ditadura. O CRP e a 
OAB saíram na frente. Há expectativa de 
que o livro sirva também aos trabalhos da 
Comissão Nacional da Verdade - CNV.

Reprodução do 
cartaz do filme “A 
cor do oceano”, que 
será exibido nesta 
segunda-feira no 
Atiaia 
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Torcida sonha com duas vitórias

Campeonato Mineiro

Campeonato Mineiro Módulo II

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Se quiser, o técnico Gilmar Estevam poderá usar o mesmo time que enfrentou o Montes Claros na quarta-feira

A torcida democratense sonha com duas vitórias e torce por dois times: pelo Democrata, claro, e pelo Mamoré. Se a Pantera 
vencer o Tricordiano e o Mamoré vencer o Uberlândia neste domingo, o Democrata decidirá em casa a sua vaga no Módulo I 
2015, contra o Social, no domingo de Páscoa. Time de Gilmar Estevam viajou confiante para Três Corações. Haja coração!

“Democrata sinônimo de luta, força, 
coragem e esplendor. Pantera, teu 
lema é a vitória, teus dias são de 
glória, de raça e amor”. Como é di-
fícil controlar a ansiedade. O coração 
pulsa mais forte, um frio sem controle 
sobe pela espinha. Torcedor demo-
cratense é diferente tudo. Ele sempre 
acredita, tá no olhar de cada um.

Os trechos do hino da Pantera 
citados no texto refletem exatamen-
te o sentimento de confiança em que 
a torcida está envolvida, e não tem 
como ser diferente. O verdadeiro tor-
cedor atuante e praticante nunca dei-
xou de confiar e acreditar na raça da 
equipe. A cada rodada que passa, o 
que parecia ser difícil está tornando-
se possível. A vitória de 2 x 0 sobre 
o Montes Claros, no Mamudão, na 
última quarta feira,  trouxe de volta 
a confiança do acesso à Primeira Di-
visão.

Vamos pra cima deles, Democra-
ta! “Se acaso a derrota acontecer, não 
vai ser nada, iremos prosseguir. O 
que importa é a nossa união, porque 
unidos à vitória há de vir”. Não im-
porta se o jogo contra o Tricordiano é 
fora de casa, muito menos se é a 600 
quilômetros de Valadares. Estaremos 
aqui com o rádio colado no ouvido, 
com as preces voltadas para o céu. 

As duas rodadas finais alinda 
alimentam nossas esperanças, mes-
mo sem depender somente de si, o 
Democrata tem que fazer sua parte. 
Por que o resto... assim como diz o ex 
treinador da Seleção Brasileira, Mano 
Menezes... “Os deuses do futebol 
estão lá em cima e saberão conduzir 
bem o final de tudo”.

Gabriel Sobrinho, jornalista.

Vamos subir, Demô!

Depois de um empate morno em 0 x 0 e com pou-
cas chances de gols, no primeiro jogo da final do 
Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro 
entram em campo neste domingo para decidir um 
título histórico. Esta é centésima edição da com-
petição. Um novo empate garante ao time da Toca 
da Raposa a 36ª taça na galeria de troféus. Para o 
Galo conquistar a 43ª é preciso ganhar o jogo por 
um placar simples. 

Nos últimos 10 anos esta é a sétima final entre 
os dois grandes da capital mineira.  No meio desta 
disputa acirrada o Ipatinga chegou à decisão duas 
vezes contra o Cruzeiro e ganhou uma, em 2005. 
Já o América fez a final de 2012 contra o Atlético e 
ficou com o vice-campeonato. 

Desde 1999 a conquista do Mineiro tem sido 
alternada, com no máximo dois bicampeonatos 
para cada. O último tricampeão foi o time Azul Ce-
leste nos anos de 1996, 1997 e 1998. Esta sequên-
cia pode ser quebrada este ano pelo Galo, dono dos 
dois últimos troféus (2012 e 2013).

Depois que o 
Independência e o 

Mineirão foram reativados, 
ficou tudo muito igual 
no duelo, eles ganham 

ou empatam lá e a gente 
ganha ou empata “aqui”. 

O fator torcida conta 
muito e pra nós deverá ser 

preponderante na final. 

O segundo jogo, vai 
ser jogo duro, mas 

Ronaldinho disse uma 
vez e eu não duvido 

dele nunca: “quando tá 
valendo, tá valendo”.

Fábio Monteiro / Jornalista

Caio Mourão / Advogado

O último jogo da final do Campeonato Mineiro 
será realizado neste domingo (13), às 16:00, no 
Mineirão.

Histórias

Mesmo sendo um torneio cheio de histórias, 
o Campeonato Mineiro ainda é colocado como 
pauta de discussão sobre a sua importância entre 
vários analistas. Alguns acreditam que os region-
ais atrasam e atrapalham a pré-temporada dos 
times grandes.

Para o jornalista Fábio Monteiro, as fór-
mulas precisam ser revistas. “São sempre os 
mesmos clubes em todos os estados. Isso acaba 
fortalecendo os mais fortes e enfraquecendo os 
mais fracos. Não sei se a volta dos torneios por 
regiões seriam uma opção, Rio-São Paulo e Sul- 
Minas. Mas é algo que precisa ser pensado. Em 
Minas, por exemplo, os grandes que sempre rec-
lamam da diferença de cotas nos torneios nacio-
nais com relação a clubes paulistas e cariocas, 
agem da mesma forma com os clubes do interior, 
a diferença é gritante”. 

O advogado Caio Henrique Mourão, afirma 
que os Campeonatos Regionais foram fundamen-
tais para estabelecerem as rivalidades do futebol 
brasileiro. “Eu sou fã do regional. Durante muito 
tempo foi o campeonato mais valorizado. Acho 
que o estadual tem a função de levar o futebol ao 
interior do país e isso é um papel social que ele 

cumpre por aqui”.

Cruzeiro X Atlético, rivalidade eterna

No primeiro jogo, ninguém marcou: 0 x 0. Um 
novo empate garante ao time da Toca da Ra-
posa a 36ª taça na galeria de troféus. Para o 
Galo conquistar a 43ª é preciso ganhar o jogo 
por um placar simples. Clássico vai incendiar as 
duas torcidas neste domingo, às 16:00

“

“

O Democrata está em Três Corações 
onde joga na tarde de sábado contra 
o Tricordiano, motivado pela vitória 
de quarta-feira (9) sobre o Montes 
Claros, e disposto a trazer três pon-
tos para Valadares. Mas uma vitória 
sobre o Tricordiano não basta. O 
Mamoré tem de vencer o Uberlân-
dia, concorrente direto do Demo-
crata a uma vaga na elite do futebol 
mineiro. É por isso que a torcida de-
mocratense torce por duas vitórias 
e por dois times neste domingo. Os 
dois jogos serão no horário mais in-
grato da competição: 10h, com o sol 
rachando.

A derrota do Uberlândia para 
o Tricordiano na última rodada, 
botou a Pantera de novo páreo, 
com chances reais de classificação. 
O time entrou em campo contra o 
Montes Claros motivado, dominou 
a partida e venceu por 2 x 0. Rodri-
gão marcou os dois gols. O goleiro 
Fábio Noronha confessou que tor-
ceu muito pela derrota do Uberlân-
dia. Ele ouviu o jogo pela internet, 
na concentração,  à tarde, antes do 
jogo contra o Montes Claros. Em 
entrevista à Rádio Globo Governa-
dor Valadares, ele prometeu a vaga 
para a torcida democratense. “Nós 
vamos lutar muito neste jogo em 
Três Corações e vamos voltar para 
Valadares em condições de decidir 
contra o Social e colocar o Demo-
crata na elite”, disse.

Para o jogo em Três Corações, o 
técnico Gilmar Estevam poderá, se 
quiser, repetir a mesma equipe que 
atuou contra o Montes Claros. Não há 
jogadores contudidos ou suspensos.


