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Repolitizando...
O professor Haruf Salmen Espin-

dola, doutor em História e coordena-
dor do Mestrado em Gestão Integrada 
do Território, da Univale, estreia na 
Benedita com um texto provocativo: 
“É preciso repolitizar a política”.

Neste texto, o professor Espindo-
la analisa as formas com as quais a so-
ciedade se envolve na política, muitas 
vezes levada por questões que chegam 
ao debate público graças a espetacu-
larização da notícia pelos meios de 
comunicação. Neste contexto, existe 
uma depreciação da política. Mas a 
quem interessa esta depreciação? Esta 
é a pergunta que ele faz, ao acender o 
debate sobre o tema.

Repolitizando a política, a Bene-
dita oferece ao leitor mais uma con-
tribuição, o texto de professor Jaider 
Batista, colaborador fixo da revista, 
que apresenta uma série de argu-
mentos para o eleitor não desistir da 
campanha política, especialmente em 
Governador Valadares, onde a eleição 
municipal acirra velhas rivalidades, 
expõe temas de interesse coletivo nas 
rodas de conversas, e começa a definir 
quem vai comandar a cidade nos pró-
ximos 4 anos. Boa leitura!
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AGNALDO

Agnaldo Freitas contando suas histórias para o jornalista Darlisson Dutra. O livro “Águas de Abril”, de sua autoria, narra um pouco da história de Valadares

Carlos Eller
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FREITASAGNALDO
DARLISSON DUTRA

Era segunda-feira, dia feio, frio. As nuvens escon-
deram o sol, matreiro, se ocultando do que viria a 
acontecer. Por testemunha nem o céu. Um rapaz, ainda 
com cara de menino, sem barba na cara, deitado sobre 
o chão. Apenas estopins estouravam perto de seus ou-
vidos. O som da rajada de balas parecia um concerto de 
uma orquestra. De repente alguém cai, a menos de três 
metros de Agnaldo. É o Pascoal, ligado ao grupo de fa-
zendeiros, um dos lados envolvidos nessa guerra mor-
tal. O sangue era a gota d’água, vermelha, molhando 
a calça brim do repórter do jornal O Combate, que se 
molhava de medo. Agnaldo se levanta e ameaça correr. 
Não dá tempo. Sente uma agulhada nas costas, sente o 
sangue quente, vertendo pelo corpo molhado de suor.  

Ele leva um tiro e vai ao chão. Enquanto cai, vê a 
mulher do Chicão, presidente do sindicato dos traba-
lhadores rurais da cidade, ser atingido. Aquilo basta-
va! Já são dois, com ele três. O grupo de mais de 40 
pistoleiros só quer a morte, foram ali para isso. Se eles 
queriam um cadáver, Agnaldo o deu.

 _Sou do jornal O Combate!... estou a serviço... – 
diz o rapaz de 24 anos.

_Por quê, menino, você é o único a sangrar?...     Não 
faz sentido. Saia daí; nem armado estás!...    Ah, tens 
uma caneta? para que serve? Quem é você? - Venha 
morrer como homem!

_Sou repórter... não sou nem inimigo nem amigo: 
sou neutro! sou repórter!... - diz- Aqui tem um ferido... 
caído na sala! Parece o Pascoal... genro do coronel!...

Isso foi o suficiente para as armas silenciarem e a 
trupe de pistoleiros recuar. Uma caminhonete passa e 

leva o Pascoal, já sem vida. A polícia chega tarde demais. 
Já se foram 40 minutos de guerra. De um lado, um exér-
cito equipado com todo tipo de arma, do outro, campo-
neses e um repórter, se protegendo da chuva de balas.

Alguém incrimina Agnaldo:
 _Foi este que atirou no Pascoal; eu vi!
 _Mentiroso!... – grita, enquanto aponta a caneta 

em direção ao acusador - Só se for com isso:... a minha 
arma. Se caneta matasse, ninguém empastelava jornal 
para sufocar a liberdade de expressão.

Dito pelo não dito, ninguém foi preso ou mesmo 
ouvido. Não houve testemunha, nem mesmo as víti-
mas foram chamadas para depor. Não houve inquéri-
to ou investigação, o caso deu-se por encerrado, antes 
mesmo de o morto ser enterrado.

Agnaldo, com medo da morte, fugiu no mesmo dia 
para Caratinga. 

 _Foi a única forma que encontrei de ficar vivo! - 
diz um senhor já com 70 anos de idade.

O garoto, que sobreviveu a um massacre, cresceu, 
se casou duas vezes, teve três filhos e rodou o Brasil. 
O dia 30 de março de 1964 não foi a única vez em que 
escapou da morte. Debilitado, Agnaldo é agora um se-
nhor que sobreviveu a um infarto há 20 anos e dois 
derrames seguidos: um em 2005, outro em 2006.

 _Quando sofri o infarto estava com cigarro na boca. 
Foi a fumaça no pulmão durante toda minha vida que 
quase a tirou de mim.

Foi a última vez que ele fumou um cigarro. 10 de 
março de 1990. 

 _Não tem explicação. Foi milagre!
São necessários 10 segundos, em média, para Ag-

Carlos Eller
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“

naldo falar cada frase, como esta acima. A dificuldade 
na fala foi uma das seqüelas deixada pela série de do-
enças que o afligiu nos últimos 20 anos. Tem ainda os 
dedos atrofiados, mal consegue segurar a caneta, com 
que escreve com dificuldades. 

_Ou morre, ou fica assim. O importante é que so-
brevivi.

Hoje carrega uma caixa de remédios. São sete com-
primidos todo dia. A cada meia hora, um gole de água 
para limpar a garganta. Quanto passa disso, ele se en-
gasga. A dificuldade de se expressar o deixa chateado, 
envergonhado. Se desculpa todo o tempo, por tomar 
tanto tempo em algo que não deveria levar mais que 
uma hora. A entrevista dura mais de três horas.

_Tenho tudo na mente. As palavras vêm, só não 
consigo pronunciá-las. Minha memória é ótima, lem-
bro todos os fatos que vivi desde os 12 anos.

Só é possível contar essa história, com tantos de-
talhes, como a narração fiel do descrito no início da 
reportagem, graças ao livro escrito por Agnaldo Alves 
de Freitas. Águas de Abril e outras passadas é uma 
produção escrita logo depois dos fatos registrados em 
1964. O livro foi concluído em 1970 e trás a mesma lin-
guagem da época. A obra nunca foi publicada, apenas 
digitalizada em 144 páginas no computador.

_Cheguei a fazer um orçamento em uma gráfica de 
Belo Horizonte, mas eles cobraram 10 mil reais por 2 
mil cópias. Não tenho esse dinheiro. O livro é mais in-
teresse pessoal meu do que interesse histórico, políti-
co-social. A edição do livro só se justificaria se o jornal 
existisse ainda – explica, enquanto sorri desapontado, 
deixando claro seu desejo de ter a obra impressa.

O jornalista diz-se não narcisista quando o pergun-
to sobre o orgulho de ter uma história tão bem contada. 
O livro, na verdade, narra bem pouco sobre o tiroteio 
na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura, no 
bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, no 
dia 30 de março de 1964. No segundo capítulo, o per-
sonagem principal, no caso o próprio escritor, já está 
em Caratinga, com um curativo, sangrando e subindo 
a Serra Itaúna. Enquanto caminha à procura de água, 
relembra histórias de sua vida, sua infância e até fatos 
não presenciados. Daí o título do volume.

Agnaldo foi repórter do jornal O Combate por qua-
tro anos. Começou a carreira como diagramador e 
chargista, a convite do repórter Stefânio Seghatti, com 
quem serviu no Tiro de Guerra. O periódico surgiu em 
1959, em substituição ao antigo Jornal O Saci.

_O Combate era um semanário muito influente e 
ao mesmo tempo temido e odiado por muita gente da 
região, e foi fundado pelo jornalista Carlso Olavo da 
Cunha Pereira, irmão do deputado Simão da Cunha, 
líder da bancada da UDN na Câmara Federal – conta 
em uma das páginas do livro.

O jornal foi fechado no dia seguinte ao massacre 
no sindicato. Com medo de ser morto, Carlos Olavo e 
outros jornalistas tiveram de se exilar fora do país. Só 
Agnaldo permaneceu no Brasil, de cidade em cidade, 
com a sombra da morte sempre ao seu encalço.

_Não partirei. Aqui estão os meus mortos, os meus 

vivos, a minha dor, mas também a minha esperança no 
bom senso. Enquanto não correr risco de vida, planto 
meu destino aqui mesmo, ouça ou não o som de passa-
das nas sombras – essas foram as últimas palavras de 
Águas de Abril, justificando a um interlocutor o moti-
vo de ter sido o único envolvido a continuar no Brasil.

O Combate defendia a reforma agrária e constan-
temente atacava os latifundiários, senhores de terras. 
O jornal cobriu o anúncio do presidente João Goulart 
sobre a desapropriação de 600 alqueires de terras im-
produtivas da Fazenda do Ministério da Agricultura e 
a doação da área aos camponeses. Na véspera da festa 
que marcaria a entrega oficial, um grupo de mulheres 
de fazendeiros fizeram um manifesto, “a bordo de suas 
limusines, equipadas com possantes auto-falantes, em 
provocativa marcha-lenta”. Em frente à sede do sindi-
cato elas repudiavam a ação presidencial. 

_A desproposital reação dos proprietários e grilei-
ros era bem pior que a esperada, pois mostrava-se in-
tolerante até com a distribuição de terras da União. Re-
agir por perder o que, afinal? Não havia como disfarçar 
o motivo: a mais cristalina verdade estava contida nos 
documentos cartoriais, quando não na falta deles – re-
vela.

Os latifundiários não admitiam a inversão da anti-
ga equação de poder e domínio político-social. Além da 
entrega dos 600 alqueires, havia também o decreto de 
João Goulart, assinado em 13 de março de 1964, abrin-
do as portas para as discussões de reforma agrária. 
Depois do decreto, os grileiros de Valadares uniram-
se aos latifundiários e formaram força contra a recente 
vitória do Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura, o 
que de certa forma se estendia a O Combate. No aten-
tado, Chicão, presidente do sindicato, era na verdade o 
alvo dos pistoleiros. Segundo Agnaldo, quem não co-
nhecia o Chicão, o titulava como comunista, agitador 
de invasão de terra.

_O pobre coitado mal sabia escrever, não fazia ideia 
do que era comunismo e o que ele reividicava era jus-
tiça fundiária com reforma agrária. Chicão era apenas 
um líder camponês que sofreu agressões e pressões ao 

O Combate era um 
semanário muito influente 
e ao mesmo tempo temido 
e odiado por muita gente 
da região, e foi fundado 
pelo jornalista Carlso 
Olavo da Cunha Pereira, 
irmão do deputado Simão 
da Cunha, líder da bancada 
da UDN na Câmara 
Federal.
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Carlos Eller

longo da vida militante – explicou, repetindo quase as 
mesmas palavras de seu livro, em uma passagem em 
que responde à mesma pergunta a um amigo.

Como não podia articular nada, Agnaldo conseguiu 
um emprego de menor expressão como diagramador e 
ilustrador da Editora Americana, após contato com um 
amigo de seu ex-patrão Carlos Olavo. Durante 30 anos 
ficou entre Rio De Janeiro e Brasília. Trabalhou por 
dois anos, no fim da década de 1960, na TV Excelsior, 
no Rio de Janeiro, de onde só saiu após o fechamen-
to da emissora pela ditadura militar em 1969. Depois 
disso, conseguiu empregos em revistas e jornais, mas 
desta vez não como jornalista, mas sim, publicitário, 
profissão que exerceu por longos anos.

A última grande reportagem do jornalista lhe ren-
deu o título de “maluco”. Um amigo de Brasília sus-
peitava de atividades irregulares no aeroporto da capi-
tal. Agnaldo resolveu, então, investigar. Em uma série 
de reportagens denunciou o contrabando de minerais 
atômicos realizados por oito aviões oficiais america-
nos. As aeronaves partiam de aeroportos em Brasília, 
Amazonas e Pará. Na época os envolvidos chegaram a 
ser presos, mas liberados em seguida pelo presidente 
Ernesto Geisel, alegando inconsistência no inquérito.

_Eu tinha fotos, eu tinha a prova, mas ninguém acre-
ditou em mim. Como nenhum outro veículo cobriu o fato, 
eu fiquei como mentiroso, maluco. Depois disso, eu fiquei 
com medo de ser morto pelo regime militar, uma vez que 
até o presidente francês, na época, disse que o Brasil não 
era um país sério, por conta desse fato.

Hoje, ele diz que o jornalismo não é mais o mesmo. 
_Falta paixão, engajamento,comprometimento. 

Apurar hoje é muito fácil, cômodo, não tem risco de 

morte ou perseguição. Antes era perigoso. Hoje, o con-
teúdo jornalístico é a voz do dono.

Agnaldo confessa que sente falta da profissão. De 
tudo que fez, gostou mais mesmo foi de ser chargista 
político. “É muito bom ter um posicionamento crítico 
em cima de uma caricatura humorística. É inocente e 
inteligente ao mesmo tempo”, pensa alto. Há 4 anos 
mora em Salvador com a segunda mulher. Dos três fi-
lhos, dois estão na Espanha e um no Rio de Janeiro. 
Está se adaptando ao computador, mas confessa que 
não tem muita intimidade com o teclado. Apesar disso, 
se orgulha em dizer que digitou as 144 páginas do livro 
sozinho. “Catando milho”, brinca.

Agnaldo vem a Valadares uma vez por ano, para visi-
tar os cinco irmãos que tem na cidade. 46 anos depois de 
sobreviver ao massacre, ele já não vive mais com medo. 
Catalisa os sentimentos nas pinturas a óleo, que faz em 
quadros e telhas coloniais, estampados na parede da 
casa do irmão, onde me recebeu para a entrevista. 

Ao me despedir de Agnaldo, ficou na memória a ima-
gem de um senhor extremamente amável, que faz ques-
tão de se levantar, cumprimentar e abraçar, como sinal 
de amizade, mesmo em um primeiro encontro. Alguém 
que acredita ter sido o pivô do golpe militar e a primei-
ra vítima da ditadura. Fica marcado, como cada detalhe 
narrado por Agnaldo em seu livro, a figura de um idoso 
que tem na memória cada fato experimentado. A lingua-
gem lhe passou a perna, mas isso não é nada pra quem 
enganou a morte pelo menos quatro vezes na vida.

Darlisson Dutra é jornalista profissional, formado na Univale, e re-
pórter da TV Alterosa/BH. Esta reportagem foi apurada e redigida em 
2010 como TCC do curso de Jornalismo Univale.

Agnaldo revela que tem saudades do tempo em que atuava como jornalista, fazendo reportagens investigativas, que lhe rendiam o título (rótulo) de “maluco”
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“Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho 
Vermelho que tinha esse apelido, pois desde pequeni-
na gostava de usar chapéus e capas desta cor”. Vem da 
infância a paixão de Neide Duarte pela leitura. A jorna-
lista ainda guarda na memória a lembrança do primei-
ro livro. Recordações que revelam um pouco de como 
nasceu a repórter contadora de histórias dos progra-
mas jornalísticos da Rede Globo de Televisão.  Além 
de um jeito especial de narrar, a riqueza de detalhes e 
a tranqüilidade em abusar de expressões simples, que 
em muitas narrativas seriam consideradas coloquiais 
demais, nos textos de Neide cativam o mais exigen-
te telespectador. Características que evidenciam um 
aprendizado tirado das páginas dos contos infantis. 

“Sábado é dia bacana, dia em que o sonho da casa 
própria abana suas bandeiras para a gente. Dia de olhar 
geladeira na loja, escolher uma blusa nova. Dia de cada 
um pegar sua senha e esperar a fila andar”.

Diante de um computador, numa padaria ou em 
uma redação barulhenta. Nada é empecilho para a jor-
nalista construir suas reportagens. Também, o que é 
difícil se torna fácil para quem leva na bagagem anos 
de leitura aliados a uma vasta experiência adquirida 
nas viagens profissionais feitas ao longo dos trinta e 

quatro anos de carreira.  
Neide Duarte escreve seus textos sempre à procura 

de um caminho diferente, independentemente de qual 
seja a reportagem. O desconhecido não lhe põe medo 
e quando se quer inovar fatalmente é preciso correr 
riscos.  Errar faz parte! Por isso, também não teme os 
erros, acredita que deles pode sair um grande acerto, 
uma grande ideia. Quer que a mensagem revele algo 
que à primeira vista não está na imagem e então, es-
quadrinha a cena filmada até encontrar a palavra que 
no final vai surpreender o telespectador. E consegue 
essa proeza como ninguém. A partir daí, constrói um 
universo literário com maestria. Surge finalmente uma 
brilhante história. 

_Quando estou fazendo uma reportagem busco 
uma parceria afinada com o repórter cinematográfico. 
Olhamos juntos para uma mesma direção. Sugiro ima-
gens já pensando no texto. Na redação, sempre quando 
é possível, revejo o que foi feito pelo meu cinegrafista. 
Sei que ali pode estar escondida uma imagem preciosa 
que passou despercebida. Uma cena que pode fazer a 
diferença na história que está sendo contada. 

Um exemplo do cuidado de Neide Duarte com a 
imagem pode ser observado na cobertura de um espe-
táculo apresentado para crianças paulistas. Meninos e 
meninas de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, brilham 
no palco e na narração da repórter. Neide proporciona 
para o telespectador a história de dois universos dife-
rentes, de crianças carentes que moram num mesmo 
Brasil. O que marcou?  Uma frase que impressiona: 
“Foi assim que Minas abraçou São Paulo!”  A imagem, 
nem é preciso dizer qual foi.

Olha para o seu recente passado e são poucos os 
trabalhos que não gostaria de ter realizado, mas tem 
uma teoria sobre eles.

_O tempo passa, os pensamentos evoluem e o en-
volvimento com um determinado tema, muitas vezes, 
passa a ser diferente e aí, fica difícil aprovar um traba-
lho que já não condiz mais com o que se acredita. 

“Caminhos e parcerias”, um documentário, foi 
sem dúvida, o melhor trabalho. Neide viajou pelo país 
e descobriu personagens de um Brasil desconhecido. 
Recebeu onze prêmios nacionais além de  reconheci-
mento internacional pelo programa apresentado na TV 
Cultura. A jornalista  teve a  oportunidade de acompa-
nhar a história de um personagem que lhe rendeu duas 
reportagens. Intituladas “Quase o peso de um passa-
rinho I” e “Quase o peso de um passarinho II”, ambas 
expuseram o retrato social da desnutrição infantil na 

MARIALDA BARRETO

Neide

Neide

Duarte

Duarte

A jornalista poeta
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Marialda Barreto é jornalista profissional, formada na Univale.

cidade de São José da Tapera, mas também mostraram 
em muitos trechos, o lado humano da repórter.  Nessa 
profissão é difícil acompanhar a história de um perso-
nagem e neste caso, Neide pôde fazer isso. Agora tem 
um sonho: voltar ao sertão de Alagoas e saber como es-
tão as crianças mostradas naquelas reportagens, prin-
cipalmente saber do menino Rogério. 

“A primeira vez que vi Rogério foi numa foto de fa-
mília. Oito irmãos no mesmo retrato”.   

“Passamos no posto de saúde e Rogério estava lá: 
febre, diarréia, um jeito exausto de estar na vida. Na-
quele dia no posto de saúde, enquanto Rogério espera-
va ser atendido, no meio daquela multidão de outras 
crianças também desnutridas, nós demos uma água 
de coco para ele. E esse sertanejo, nordestino, na terra 
cheia de coqueiros, bebeu água de coco pela primeira 
vez”.

“Rogério sorriu muitas vezes. Nós ficamos cheios 
de esperança. Não podíamos esquecer as palavras da 
médica: quando ele sorri está salvo”.

“Nesse dia de sol pleno fomos embora do sertão, 
de São José da Tapera, e essa foi a última vez que eu vi 
Rogério”.

***

Aos doze anos, Neide Duarte encontrou um novo 
amor no mundo da literatura: Fernando Pessoa. Foi aí, 
que com certeza nasceu a “jornalista poeta”. Só isso ex-
plica a voz inconfundível no ritmo cadenciado de uma 
narração doce, cantada em versos. Mas, Neide acha um 
exagero o título. Diz que não se vê assim e são as pesso-
as que enxergam poesia em seu trabalho. Não acha que 
faz jornalismo literário. 

  _Jornalismo literário é Truman Capote, com “A 
Sangue Frio”. Eu sou apenas uma jornalista que se pre-
ocupa em fazer um trabalho da melhor forma possível.  
A literatura é uma arte e minhas reportagens não são 
arte. 

  Se Neide não faz jornalismo literário, quem faz?
 
“A cruz marca o caminho do sertão. A fartura dos 

coqueiros da estrada, a largueza do rio São Francisco, 
suas águas, seus peixes, estão aqui apenas pra mostrar 
beleza, pro nosso olhar de viajante. Nada disso é para 
dar vida ao povo sertanejo”.

“A multidão é como uma orquestra sem maestro, 
cada um faz o que quer e o que pode. Gentileza? Não, 
não costuma passar por aqui”.

“A Avenida Paulista se esparrama pelo chão, e nós 
estamos aqui, invisíveis no retrato. A favela se equili-
bra pelos altos. A Catedral se apóia na parede. A cidade 
está em toda parte”.

Perde a literatura brasileira por Neide não apostar 

mais na carreira literária. Com veemência diz que não 
é escritora, mas ri quando questionada sobre os dois li-
vros que escreveu. Neide é autora de “Frutos do Brasil” 
e “Cinco Crônicas sobre São Paulo”. O primeiro discor-
re sobre oito histórias reais de uma nova geração de 
brasileiros mobilizados para mudar o país e o segundo 
relata a biografia da capital paulista. 

***

Com o passar dos anos veio a faculdade e depois a 
rotina das redações da vida. Não teve jeito, conheceu 
outros escritores, entre eles, Nelson Rodrigues.

 _ Jornalista que quer escrever bem, precisa ler 
Nelson Rodrigues!

Lamenta o nível de profissionais que chegam ao 
mercado nos dias de hoje. Para Neide, os recém-for-
mados precisam de mais capacitação. O conhecimento 
da língua portuguesa é o básico para quem está saindo 
de uma universidade e o que se vê é uma realidade bem 
diferente. 

A necessidade de mudanças no fazer jornalístico 
tanto nos telejornais como no impresso é outra preo-
cupação da jornalista. Lembra que no início precisou 
impor seu texto diferenciado, não se deixou engessar 
pelos manuais de redação. Aposta sim na objetividade, 
mas com conteúdo.

Embora não considere seu trabalho jornalismo lite-
rário, reconhece que teve bons mestres. Além dos au-
tores que leu, quando chegou à Rede Globo nos anos 
oitenta, trabalhou com vários gênios do impresso. Jor-
nalistas oriundos da Folha de São Paulo e da revista 
Realidade (revista extinta voltada para grandes repor-
tagens).  

_A Globo contratou os melhores. Repórteres como 
Lucas Mendes que tem um olhar diferenciado sobre as 
situações e consegue surpreender sempre. 

Neide não sabe, mas é ela quem surpreende sem-
pre! E não só em suas reportagens, mas também nessa 
entrevista. Uma pessoa simples e brilhante! Que com 
certeza aprendeu com seu poeta predileto que “Há um 
tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, 
que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nos-
sos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos luga-
res. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 
teremos ficado, para sempre, à margem de nós mes-
mos”.

NOTA - Para este perfil de Neide Duarte foram feitos vários 
contatos via email e depois uma conversa por telefone que 
durou quarenta e cinco minutos. Mesmo sem gostar de dar 
entrevistas, Neide foi muita receptiva desde o primeiro con-
tato. A sensibilidade faz parte do caráter dessa profissional 
rara que se diz brincalhona no seu dia-a-dia. Neide Duarte 
trabalha atualmente na Rede Globo de Televisão, mas já 
passou pela TV Cultura e na área de impresso começou sua 
carreira em 1976, na Folha de São Paulo. 

Neide
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Foto: Joana Saramago

Typographia ars 
artium omnium 
conservatrix.

Tipografia, arte 
que conserva 

todas as artes.
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computador, organizava o texto em colunas, alinhava 
à direita e à esquerda, ao centro, e também justificava, 
ou seja, as linhas de textos podiam ser diagramadas to-
das em igual tamanho, como nesta página que você lê 
agora. 

Mesmo com estas facilidades da época, a composi-
ção do Diário Valadarense, inexplicavelmente era feita 
“à quente”, em gigantescas máquinas, parecidas com 
um Tiranossauro Rex: as linotipos. Inexplicavelmente 
mesmo. E havia algo mais antigo ainda que a linoti-
po: uma oficina tipográfica, com tipógrafos pacientes 
retirando das gavetas da estante, letra por letra, fonte 
por fonte, tipo por tipo, montando palavras e frases no 
componedor. Um desavisado que entrasse ali pensa-
ria estar na idade média. Perguntaria até por Joahn-
nes Guttenberg. Voltando às linotipos, havia três des-
sas máquinas no parque gráfico do DV. As linotipos se 
enquadravam no seguimento “composição à quente” 
porque utilizavam uma caldeira com chumbo derreti-
do, fervilhante, soltando bolhas, pronto para fundir as 
linhas de textos que eram compostas pelo linotipista, 
em um teclado invertido. A ordem normal de um tecla-
do é, por exemplo, ASDFGHJKLC. Na linotipo havia 
dois teclados, um com letras maiúsculas e outras com 
letras minúsculas. E a ordem era diferente e estranha. 
Era maravilhoso observar o processo de composição 
à quente. A linotipo tinha dezenas de engrenagens e 
roldanas, que moviam várias peças, como no Presépio 

O Diário Valadarense foi um jornal diário que exis-
tiu em Governador Valadares entre 1986 e 1988. Foi lá 
que eu comecei a minha carreira no jornalismo. Vira e 
mexe eu me lembro do dia-a-dia do DV e o que mais 
me impressiona até hoje era o seu parque gráfico. Em 
1986 a indústria gráfica contava com modernos siste-
mas de impressão, mas todos os softwares de editora-
ção eletrônica e de diagramação que conhecemos hoje 
ainda estavam na terra dos querubins cibernéticos, 
esperando que alguma mente iluminada os resgatasse. 
A composição dos textos das matérias, dos títulos, cré-
ditos de fotos e de matérias, subtítulos, enfim, toda a 
massa tipográfica de um jornal era obtida por meio de 
processos que se chamavam “composição fria” e “com-
posição quente”. A composição fria era obtida por meio 
de letras transferíveis, vendidas em cartelas. Também 
era fria a composição datilográfica, feitas em compo-
sitoras IBM, que tinham várias esferas, cada uma com 
uma fonte diferente, pressionando letras em uma fita, 
no mesmo processo das velhas máquinas de escrever. 
Naquela época, o filé mesmo era a fotocomposição. Era 
o que havia de mais avançado, pois a fontes podiam ser 
ajustadas em várias tamanhos, expandidas e conden-
sadas, inclinadas à direita ou à esquerda. Além disso, 
os catálogos das empresas que faziam fotocomposição 
traziam centenas de fontes diferentes, fato que garantia 
ao diagramador um leque de opções para tornar o seu 
trabalho mais atraente. A fotocomposição, obtida em 

A
da tipografia
arte

TIM FILHO
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do Pipiripau, onde as mesmas engrenagens movem os 
bonecos personagens do nascimento, vida e morte de 
Jesus Cristo. Um simples toque em uma das teclas de-
terminava a queda livre de uma forminha de uma le-
trinha, que vinha lá do alto, descia por um tobogã e se 
alojava perto da caldeira de chumbo. Quando todas as 
letras de uma frase ou palavra completavam a descida 
neste playground, o linotipista acionava uma alavanca 
que moldava o chumbo nas forminhas. Estava pronta 
a linha, uma espécie de carimbo de chumbo, que ia ser 
impressa no prelo. Com a prova de prelo, ou seja, com 
a composição pronta, eu e os outros diagramadores e 
montadores de página, íamos colando pacientemente 
as colunas de texto na mancha gráfica. 

Antes da colagem, o diagramador calculava o espa-
ço a ser ocupado pelo texto usando a régua de paicas. 
A paica é uma medida gráfica que equivale 0,423 mm, 
quase a metade do centímetro. No Diário Valadarense 
havia um complicador a mais: a medida gráfica mais 
utilizada era o Cícero, uma medida muito usada nas 
antigas oficinas tipográficas. Depois disso, os títulos, 
os créditos, as tiras de colunas eram cortadas com te-
soura e coladas no digrama, com cola em bastão. Esta 
técnica era conhecida como “paste-up”. 

Com as páginas pestapadas, revisadas, com as jane-
las abertas em forma de buraco negro para as fotos, o 
editor as mandava para o fotolito, uma gigantesca má-
quina fotográfica que transformava a página de jornal 
em uma coisa parecida com um Raio X, onde é possível 
ver todos os ossos e alguns órgãos do corpo humano 
em branco no fundo negro. Naquele tempo, o fotolito 
nos mostrava as letras brancas no fundo negro. E os 
pontos que formavam as fotos apareciam igualmente 
brancos. O fotolito era gravado em uma chapa de alu-
mínio, que era levada à máquina de impressão off-set e 
daí, o jornal estava pronto.

Todo este processo deu-me, à época, uma visão 
bem abrangente do mundo das artes gráficas, tanto no 
jornalismo como na publicidade e propaganda. Passei, 
então, a observar de forma mais criteriosa e técnica os 
jornais, as revistas, as bulas de remédios e as capas dos 
discos. 

E também possibilitou-me a compreensão da im-
portância de se escrever um bom texto, codificando 
o pensamento e a fala através da linguagem escrita, 
organizando todos esses códigos de uma forma capaz 
de estabelecer a comunicação entre os interlocutores, 
fazendo valer uma antiga abstração citada no livro 
“Elementos do estilo tipográfico”, do poeta, ensaísta, 
escritor, estudioso da tipografia e fã de jazz, Robert 
Bringhurst. Diz esta abstração que “se o pensamento é 
um fio de linha, o narrador é um fiandeiro, mas o ver-
dadeiro contador de histórias, o poeta, é um tecelão”. 
Levada ao campo midiático, ao jornalismo impresso, 
confere ao jornalista a condição de tecelão. Como re-
pórter de seu tempo, o jornalista tece a notícia com o 
fio de linha do pensamento e com o material apurado 
em um fato. O jornalista é um contador de histórias.

O texto, matéria-prima do trabalho jornalístico, ga-

O texto, matéria-prima 
do trabalho jornalístico, 
ganhou forma na 
antiguidade, no tear dos 
escribas, que antes do 
advento da imprensa 
eram os responsáveis 
pela produção de livros. 
Bringhurst diz que o 
trabalho dos escribas, 
após longa prática, ganhou 
textura tão homogênea e 
flexível que a página escrita 
passou a ser chamada de 
textus (tecido, em latim).

“
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nhou forma na antiguidade, no tear dos escribas, que 
antes do advento da imprensa, eram os responsáveis 
pela produção de livros. Bringhurst diz que o trabalho 
dos escribas, após longa prática, ganhou textura tão 
homogênea e flexível que a página escrita passou a ser 
chamada de textus (tecido, em latim). 

A imprensa, palavra que hoje designa a área de atu-
ação do jornalista, surgiu com o advento dos tipos mó-
veis, com a missão de imprimir textos em papel. O pro-
pósito da tipografia, segundo Bringhurst, era copiar, e 
a tarefa do tipógrafo era imitar a mão do escriba para 
permitir uma replicação rápida e exata. A composição 
tipográfica, que substituiu a manuscrita, foi utilizada 
até a segunda metade do século XIX.

A textura homogênea de uma página escrita, origi-
nária do trabalho dos escribas, foi essencial no resul-
tado final dos processos de composição tipográfica por 
meios manuais, mecânicos, como também é importante 
na composição tipográfica obtida através de software. 
A importância desta homogeneidade na composição de 
um texto com o uso da tipografia é descrita assim por 
Bringhurst. “O instrumento tipográfico, seja ele um 
computador ou uma régua de composição, funciona 
como um tear. E o tipógrafo, como o escriba, procura 
tecer o texto da maneira mais homogênea possível. Do 
mesmo modo, os bons tipos são desenhados para pro-
duzir uma textura vivaz e homogênea, mas o espaceja-
mento descuidado das letras, linhas e palavras, pode 
rasgar esse tecido”. 

Do trabalho artesanal dos escribas até os dias atuais, 
no século XXI, através dos mais variados instrumentos 
tipográficos, a textura homogênea e vivaz de uma pági-
na escrita deve ser a meta do planejador gráfico. 

A minha vida profissional mudou da água para o 
vinho quando eu comecei a ver em meio aquele am-
biente jurássico do Diário Valadarense, as identidades 
e os valores estabelecidos pelo oficio tipográfico. Do 
artesanal ao manufaturado, do analógico ao digital, 
crescia em mim um interesse em saber mais sobre ti-
pografia e música, ou a relação existente entre as duas 
artes. Talvez a resposta estava na tradução da locução 
latina Typographia ars artium omnium conservatrix, 
ou seja, tipografia, “arte que conserva todas as artes”. 
Bringhurst, no seu livro, volta e meia compara a mú-
sica, o teatro, a literatura, aos elementos estéticos da 
tipografia e do tecido construído pelo tipógrafo com os 
tipos. Assim, para falar sobre a função do tipógrafo, ele 
diz que este está para a literatura, da mesma forma em 
que o músico está para a partitura. Diz que o espaço na 
tipografia é como o tempo na música. Talvez seja por 
isso que Typographia ars artium omnium conserva-
trix.

Alpiniano Silva Filho, Tim Filho, é jornalista profissional, e Mestre 
em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local (UNA/BH).

Tipos na gaveta da estante e no componedor do tipógrafo. 
Foto da Sociedade dos Amigos da Biblioteca.
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em Valadares

Sonhar e
fazer arte

LUANA TEIXEIRA

Quirino em seu ateliê, em meio às tintas e ferramentas para esculpir a madeira. Foto de Tim Filho 

Enquanto o sol não brilha e Governador Valada-
res tem escondido seus marcos – naturais – um gran-
de bloco de madeira transformado pelas mãos de um 
marceneiro artista revela permanentemente a cidade. 
O Rio Doce, que parece mais sustentar a grande pedra 
Ibituruna, ganha vida com peixes a saltar e beleza com 
uma extensa ponte. Para dormir e acordar lembrando 
de Valadares, José Quirino fez, durante seis meses, 
essa arte para a cabeceira e os pés de uma cama, tão 
pesada quanto o sonho do, confesso, autodidata artis-
ta, de viver de arte.

Sonhando. Lembrando. É assim que Quirino dei-
xa Governador Valadares para viver nos Estados Uni-
dos. Dois anos, menos do que o planejado, e duas telas 
pintadas nas terras que o receberam com muito frio. 
“Cheguei com muita neve. Fiquei sem trabalhar por um 
tempo, mas depois fazia de tudo. Queria poder voltar 
para Valadares e abrir um ateliê”. As duas telas volta-
ram com ele e hoje uma delas é a primeira avistada por 
quem visita seu ateliê, aberto neste ano, cinco depois 
de sua volta. A placa de madeira, pendurada perpendi-
cular à parede em cor verde, forte, e com rodapé feito 
com pedrinhas e florzinhas coloridas revelam: espaço 
de arte e persistência. “Avisaram-me para não plantar 
essas flores aí fora porque as pessoas iriam arrancar, 
mas eu estou tentando”. O ateliê fica em rua de grande 

movimento no centro da cidade.
  Esculturas em madeiras, agora, são poucas, pois 

o artista adverte: “Parei de trabalhar com madeira 
mais por dificuldade de encontrar matéria-prima, pois 
trabalho com nó e raiz de madeiras nobres”. Hoje, as 
mãos que antes se esforçavam para alisar a madeira 
e transformá-las em figuras do humano são delicadas 
para usar a tinta acrílica em pinturas surrealistas. “So-
nhos, eles me inspiram muito. Mas a realidade também 
está aqui”, diz Quirino apontando para a tela “Quimio-
terapia”, uma das 15 que hoje estão expostas em seu 
ateliê. 

Cores, muitas, pois para o artista, “além de alegra-
rem o ambiente, comunicam muito, chamam a aten-
ção. Eu gosto”, afirma Quirino, que numa movimen-
tada quarta-feira, às dez horas da manhã, fica sentado 
na porta do seu ateliê papeando com uma senhora, 
parecendo buscar inspiração. “Hoje estou um pouco 
melancólico”, diz para justificar a trilha sonora do mo-
mento, Luiz Gonzaga, que logo para de tocar, mas o ar-
tista nem percebe - contar a história de sua vida parece 
o empolgar mais do que qualquer outro barulho. “Vou 
falar mais devagar”, destaca, preocupando-se com a re-
cepção dos detalhes narrados sobre sua história.

“Desde menino ficava na escola, durante as aulas, 
desenhando”, lembra Quirino, que reforça ter come-
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“
Luana Teixeira é jornalista, mestra em Gestão Integrada do Territó-
rio pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale.

çado a arte em escultura e pintura sem curso, mas ter 
aproveitado, muito, a oportunidade de contato com 
artistas-professores universitários para se aperfeiçoar. 
“Trabalhei durante dez anos na universidade. Comecei 
como marceneiro, depois virei auxiliar de laboratório 
no curso de Design. Aprendi muito.”, diz Quirino. Em 
2008, ele fez seu primeiro curso na universidade, de 
extensão em artes plásticas.

 Premiado em primeiro lugar com o quadro “Uma 
festa no céu” numa exposição em Governador Valada-
res neste ano, Quirino já desenhou os principais traços 
para os próximos dias de sua história. “Em Governador 
Valadares é que quero ficar”. Participação e persistên-
cia são os materiais escolhidos por ele para “realizar o 
sonho de viver de arte”. Exposições itinerantes já estão 
programadas e no ateliê Quirino a simplicidade do ar-
tista e exuberância das obras se misturam em cores e 
atraem olhares de quem passa em frente à casa verde, 
com flores na calçada.

Quirino, mostrando como é feito o entalhe na madeira. O artista explica que a falta de matéria-prima para o trabalho com madeira inviabiliza as esculturas

Trabalhei durante dez 
anos na universidade. 
Comecei como marceneiro, 
depois virei auxiliar de 
laboratório no curso de 
Design. Aprendi muito. Em 
Governador Valadares é 
que quero ficar, realizar o 
sonho de viver de arte.

Benedita TODO MÊS, COM VOCÊ!
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Eu sou

“

ÁUREA NARDELY DE MAGALHÃES BORGES

Áurea Nardely de Magalhães Borges é jornalista e mestra em 
comunicação, pela UMESP. 

É dezembro. Um dia lindo. Tudo convida às 
compras. Que este é o verdadeiro espírito de Natal 
dos burgueses, como nós. Uma vitrine aqui, outra 
acolá. Um acessório, uma roupa nova, um pre-
sentinho para alguém da lista, uma parada para 
tomar sorvete, encontro com amigos, mais uma 
comprinha, e lá vamos nós, felizes e realizadas, 
pois que isto é tudo que queremos da vida, minha 
irmã e eu, ambas ainda adolescentes, e cheias de 
“não me toques”.  Até que, para nosso desespero, 
quem vem lá, arrastando um tripé enorme, des-
tes para suportar uma samambaia gigante, pelas 
ruas da cidade? Graças a Deus a rua estava tão 
cheia. As calçadas, quase intransitáveis. Entra-
mos rapidamente na primeira loja, nariz empi-
nado, e ali nos escondemos até que ela passasse 
por nós sem nos ver.  De repente a rua perdera 
a graça. Só nos restava voltar para casa, “indig-
nadas” com cena tão contrária à nossa (sic) posi-
ção social. Juramos nada comentar. Mas, não me 
contive: Maaaêeee,  a senhora carregando aque-
le trambolho pelas ruas? Que mico, mãe? A gente 
quase morreu de vergonha....

Vergonha? Ela perguntou, quase rindo, e emen-
dou, no ato: ah, é natural que tenham vergonha de 
coisa tão simples. Afinal, vocês não são ninguém 
ainda, não é? E quem não é ninguém, é sempre 
cheio de empáfia. Mas eu, minha filha, eu não pre-
ciso ter vergonha por carregar o que vocês fariam 
outro carregar por vocês. Porque eu sou.

 Eu nunca mais esqueceria aquela lição. É cer-

to que nunca arrastei suporte de samambaia pe-
las ruas, mas jamais senti vergonha das coisas 
simples da vida, que nos faz nos sentir humanos, 
irmãos e irmãs daquele ou daquele outro, arras-
tando um chinelinho ou desfilando de salto alto, 
mesmo que ao meio dia, com o sol a pino. Assim 
que hoje, me dei o prazer de sentar numa lancho-
nete impregnada de óleo e fumaça e, feliz, tomar 
um caldo de cana e comer um pastel enorme, ao 
lado de alguém tão anônimo quanto eu, naquele 
instante. Iguais. Qualquer dia, eu andarei de ôni-
bus pela cidade e me sentarei num banco de pra-
ça para ler jornal. Simplesmente assim, alguém. 
Por que eu sou.

Chegou o dia de ir para fora estudar. Enquanto 
eu me preparava, fui chamada pela minha mãe. 
Filha, ninguém estará de olho em você. Cuide-se, 
e se lembre: se encontrar alguém muito moralis-
ta, fuja dele, pois tem muito a esconder. Aprendi, 
naquele instante, a também a fugir dos que falam 
em honestidade o tempo todo e, principalmente, 
dos que, a cada frase dita, citam Jesus. Aprendi a 
fugir deles, e até hoje me surpreendo com a luci-
dez da minha mãe.

É certo que nunca arrastei 
suporte de samambaia 
pelas ruas, mas jamais 
senti vergonha das coisas 
simples da vida, que nos 
faz nos sentir humanos, 
irmãos e irmãs daquele ou 
daquele outro, arrastando 
um chinelinho ou desfilando 
de salto alto, mesmo que ao 
meio dia, com o sol a pino.

TODO MÊS, COM VOCÊ!
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Vou começar minhas reflexões com um pensador 
bem antigo, para não dizerem que estou tendencioso. 
Para Aristóteles (384 - 322 a.C) a sociedade é unidade 
de uma multiplicidade: grupos e indivíduos distintos, 
apegados à distinção, que formam a comunidade po-
lítica. Para o estagirita a função da política é conjurar 
o risco constante da servidão vivido pelos seres huma-
nos. Entretanto, passados mais de 2.300 anos parece 
que andamos para trás e estamos vivendo um parado-
xo: a negação da política.

De onde vem isso? Acontece que americanizamos 
nossa política. Assistimos hoje uma política despoli-
tizada, reduzida ao comércio eleitoral. Política não é 
marketing (apesar de o marketing ser uma ferramenta 
fundamental da luta política e nas eleições).  A despo-
litização é acompanhada da desqualificação da políti-
ca e dos políticos. A cada dia somos mais analfabetos 
políticos. A televisão, a imprensa e as mídias em geral 
reduziram tudo a espetáculo, e no campo da política o 

que “vende” é a despolitização da política. Nos progra-
mas jornalísticos e, principalmente, nos de humor da 
televisão, o que temos diariamente é a desqualificação 
dos políticos, cujo pano de fundo é um moralismo acrí-
tico e ingênuo. O que importa é falar mal da política e 
dos políticos. 

Como na sociedade os interesses são conflitantes, 
as concepções de mundo divergentes e as ideias con-
traditórias, nenhuma sociedade existiu ou existe sem 
política. Então surge uma pergunta: a quem interessa a 
depreciação da política? Estamos precisando urgente-
mente de repolitizar a política, pois corremos o risco da 
servidão que sempre ameaça a nossa liberdade. O Le-
viatã sempre está à espreita, o mal do totalitarismo ou 
o horror da ditadura nunca deixam de ser uma ameaça 
real. Como disse Aristóteles, a política é a única forma 
de conjurar o mal.

A americanização da política brasileira se tornou 
crescente a partir da campanha de Collor de Melo, em 

É preciso repolitizar

a política
HARUF SALMEN ESPINDOLA

A sociedade é 
unidade de uma 
multiplicidade: 

grupos e indivíduos 
distintos, apegados 

à distinção, 
que formam a 

comunidade política.

Aristóteles (384 - 322 a.C)
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1989. Se ele ganhou “vindo do nada”, porque outros 
também não poderiam se tornar políticos da noite para 
o dia?  Bastaria ter dinheiro. Nas duas últimas décadas, 
de forma crescente, os candidatos e os partidos troca-
ram os militantes por pessoas contratadas e substitu-
íram a rua pela televisão. O discurso de esquerda foi 
apropriado pela direita, e as práticas da direita foram 
apropriadas pela esquerda. Para o eleitor tudo se tor-
nou uma mesmice, pois esse não consegue diferenciar 
os candidatos e partidos. 

A cultura política vem caindo de nível e se tornou 
rasteira e indiferenciada. O fato da maioria das pesso-
as não perceberem os diferentes interesses e visões de 
mundo, não quer dizer que essas diferenças deixaram 
de existir. Mas a arte da política se tornou a arte de es-
conder os verdadeiros interesses em jogo. A crítica mo-
ralista, que tudo reduz ao caráter dos políticos, apenas 
contribui para reforçar aquilo que os críticos suposta-
mente gostariam de ver mudado. O jogo despolitizado 
cria uma cena perigosa ao mascarar as diferença de 
projetos políticos. A mídia leva para o centro da cena 
política, para o palco, apenas o espetáculo que assisti-
mos na TV. Ao fazer isso, na verdade ela está esconden-
do os verdadeiros atores que estão atuando na coxia 
(bastidores). No fundo isso é muito, mas muito bom 
para as elites econômicas e sociais (corporações bancá-
rias, companhias transnacionais, grandes empresas, as 
grandes fortunas e as famílias oligárquicas), que pos-
suem o Poder e se beneficiam dele, independente de 
quem está no governo e dos políticos.

É preciso encontrar caminho para uma prática polí-
tica que não seja despolitizada, devolvendo à política as 
ideias e a ação. O que de fato se pensa e o que se quer? 
Quais os interesses verdadeiramente em jogo? Quais as 
intenções dos atores em disputa? Para que e para quem 
eles fazem política? Como cada um dos atores funciona 
politicamente? O que estão construindo como proje-
to? Para quem estão construindo? Para onde querem 
conduzir a cidade? Quais futuros estão em jogo? São 
perguntas que precisam de respostas. Afinal, a cidade 
é sempre um futuro que se realiza. Precisamos arru-
mar tempo para discutir e propor, para entender que a 
realidade política não é apenas local. Isso é necessário 
para se ir além do jogo de cena. 

A política é feita em níveis diferenciados, cada qual 
com suas estratégias e táticas. Existe a política nacio-
nal, a política estadual e a local. As políticas nacional e 
estadual são feitas por um número limitado de lideran-
ças, mas a maioria das pessoas faz a política no espaço 
da cidade, onde se dá a nossa existência concreta, onde 
pisamos no chão, esbarramos nos outros, nos abraça-
mos etc.. Entretanto, a política que é feita na cidade 
não é apenas local, pois ela condensa também a políti-
ca estadual e nacional. É urgente repolitizar a política 
para trazer de volta os debates das questões nacionais, 
estaduais e locais que de fato interessam. 

A ideia de repolitizar a política responde ao desafio 
de inventar um futuro para a cidade. Sabemos que as 
pessoas participam de formas diferentes: tem os que 
participam apenas estando presentes; outros dispõem Haruf Salmen Espindola é doutor em História pela USP.

de um pouco de tempo e facilidade para assumir algu-
ma atividade e tem aqueles que gostam de se envolver 
diretamente. Desde o que só marca presença até aquele 
que assume coordenar alguma coisa no campo político, 
todos são fundamentais, se queremos garantir a conso-
lidação da democracia brasileira.  

Para finalizar, mais do que nunca é necessário re-
politizar a prática política. A ideia é reforçar os três ve-
tores de ação: construção de espaços políticos de par-
ticipação, debate de ideias e engajamento militante. A 
realização desses três vetores, tendo na comunicação 
um instrumento fundamental de interação, contribui-
rá na repolitização da política a partir da cidade. Afinal, 
como já sabiam os gregos da época de Aristóteles, a po-
lítica trata da vida da cidade, ou seja, do patrimônio 
comum dos cidadãos.

“

“O jogo despolitizado cria 
uma cena perigosa ao 
mascarar as diferença de 
projetos políticos. A mídia 
leva para o centro da cena 
política, para o palco, 
apenas o espetáculo que 
assistimos na TV. Ao fazer 
isso, na verdade ela está 
escondendo os verdadeiros 
atores que estão atuando 
na coxia (bastidores). 

A ideia de repolitizar a 
política responde ao desafio 
de inventar um futuro 
para a cidade. Sabemos 
que as pessoas participam 
de formas diferentes: tem 
os que participam apenas 
estando presentes; outros 
dispõem de um pouco de 
tempo e facilidade para 
assumir alguma atividade e 
tem aqueles que gostam de 
se envolver diretamente.   
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Quando se fala em Vale do Rio Doce, a imagem 
imediatamente evocada é a da cidade de Governador 
Valadares, bela, bem traçada, chegando a ser opulenta 
diante da realidade regional. Na verdade, esta é a gran-
de catalisadora da economia de cerca de 30 cidades de 
porte mediano a pequeno, que aqui buscam a presta-
ção de serviços – medicina, direito, comércio varejista 
e atacadista e o ensino de diversos graus. Aqui há uma 
intensa movimentação financeira.

Mas quando viajamos ao interior do Vale, às cida-
des de entorno deste grande pólo, percebemos realida-
des diferentes. A economia se baseia em geral na ativi-
dade rural e na atividade emigratória. A atividade rural 
atua mais especificamente na pecuária que outrora fo-
cava na atividade de corte e, atualmente, tem na ativi-
dade leiteira seu carro-chefe. A atividade de corte hoje 
é derivada da atividade leiteira, tendo o bezerro como 
subproduto. E é daí que vem grande parte dos recursos 
financeiros que movimentam a metrópole. A atividade 
migratória, com certeza, tem peso na vida econômica 
da região, no entanto não receberá neste momento a 
atenção, pois merece artigo à parte. O que se pode di-
zer desta atividade é que representa economia de sus-
tentação, mas não de desenvolvimento, situando-se no 
mesmo patamar de outros fatores que injetam recursos 
financeiros nas áreas rurais brasileiras. Maia Gomes 
cita as aposentadorias e o Pronaf como economias sem 
desenvolvimento. Neste mesmo bojo, podemos consi-
derar a entrada de capital financeiro do exterior, que 
não acrescenta inovação tecnológica na região.  

Olhando-se com um olhar mais técnico para os pro-
cessos de produção e, portanto, de geração de renda 
regional, vê-se uma acelerada e já grave situação de de-
gradação ambiental em toda a paisagem rural. Terras 
coroadas por sinais profundos de erosão nos topos de 
morro, e mesmo nos extratos mais baixos; solos expos-
tos e rasos, muitas vezes tomados por grandes fendas 
– as vossorocas. As partes férteis do solo são carreadas 

para os rios e córregos, assoreando os leitos e prejudi-
cando o fluxo das águas. 

Ao se acompanhar o processo tradicional de pro-
dução rural no Rio Doce, percebe-se o comportamento 
repetitivo de uma mentalidade extrativista, provenien-
te de uma bovinocultura extensiva, que embora seja 
focada na produção de leite, ainda se prende à memó-
ria da prática do corte em largas mangas, das grandes 
fazendas coloniais. 

A cultura de um povo, sociedade ou região é com-
posta por um conjunto de crenças, conceitos que con-
duzem a comportamentos, muitas vezes repetitivos, 
pouco racionalizados. O fazendeiro do Vale do Rio Doce 
sempre acreditou no sistema extensivo e no fogo nas 

A eficiência é possível!

“
ANTÔNIO CARLOS LINHARES BORGES

Mas quando viajamos 
ao interior do Vale, às 
cidades de entorno deste 
grande pólo, percebemos 
realidades diferentes. A 
economia se baseia em 
geral na atividade rural e 
na atividade emigratória. 
A atividade rural atua 
mais especificamente 
na pecuária que outrora 
focava na atividade de 
corte e, atualmente, tem na 
atividade leiteira seu carro-
chefe. 

Área central de Governador Valadares, revelando-se uma cidade bem traçada e moderna. Foto Equipe 100
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pastagens como forma de produção. Em parte, reflete a 
realidade brasileira, numa constatação de Holanda:

“Em primazia acentuada da vida rural concorda 
bem com o espírito da dominação portuguesa, que re-
nunciou a trazer normas imperativas e absolutas, que 
cedeu todas as vezes em que conveniências imediatas 
aconselharam a ceder, que cuidou menos em cons-
truir, planejar ou plantar alicerces, do que em feito-
rizar uma riqueza fácil e quase ao alcance da mão. 
(HOLANDA, 1902, p.85).

Em um diagnóstico de campo realizado em nove 
municípios da região (2009), a ONG CIAAT – Centro 
de Informação e Assessoria Técnica, juntamente com 
o Núcleo de Pesquisas Universitárias da Universidade 
Vale do Rio Doce - Univale, constatou-se que o território 
é ocupado na sua maioria por propriedades rurais com 
pouca adesão à tecnologia de produção pecuária e, por-
tanto, baixa produtividade aliada à perda substancial 
de solo até a condição de desertificação. O diagnóstico 
considerou as influências da emigração sobre o desen-
volvimento da região e também os impactos negativos 
decorrentes deste fenômeno, tanto sobre a economia lo-
cal como sobre a família e a sociedade.

As principais fragilidades regionais para que 
aconteça desenvolvimento, tanto da economia como 
dos hábitos de produção dos municípios diagnosti-
cados, são a ausência de uma cultura de organização 
social de base, processos de produção com predo-
minância em sistemas extensivos e extrativistas - e 
todas as consequências desta forma de produção - 
baixa eficiência nos processos de produção - espe-
cialmente na gestão do negócio do ponto de vista do 
planejamento e da administração financeira- ausên-
cia ou insuficiência de assistência técnica adequada 
às necessidades regionais e baixos níveis de conheci-
mento a respeito das causas das dificuldades econô-
micas na atividade.

Na zona rural, os produtores estão imersos em am-
biente disperso, carente de direcionamento, pouco fun-
damentado do ponto de vista técnico e ideológico, para o 
seu desenvolvimento consorte a influência ibérica em que 
“[...] a falta de coesão em nossa vida social não represen-
ta assim, um fenômeno moderno” (HOLANDA, 1902).

O diagnóstico identificou também potencialidades 
locais, cultura de produção e hábitos sociais. A partir 
daí foi elaborada uma proposta e encaminhada à Fun-
dação Banco do Brasil - FBB com o intuito de realizar 
uma intervenção local em forma de projeto piloto, 
como experiência de promoção de desenvolvimento e 
geração de renda.

Bedusch e Abramovay (2004, p.36) constatam que 
o “[...] maior desafio do planejamento brasileiro con-
siste em passar de uma lógica de repartição setorial 
de recursos e de demanda “de balcão” para uma lógi-
ca territorial e de projetos”.

A proposta de intervenção local no meio rural da 
região recebeu a denominação de Desenvolvimento 
de Comunidades Sustentáveis, e tem como base uma 
metodologia que prioriza o planejamento local e terri-
torial, através do diálogo e da participação popular.

As balizas do projeto foram os seguintes eixos:
Associativismo e princípios do cooperativismo; 

Balde Cheio (tecnologia social da Embrapa) como pro-
cesso de produção e inovação tecnológica; assessoria 
em gestão rural (métodos adequados de gestão que 
aproximam a propriedade rural à gestão da pequena 
empresa e economia doméstica, envolvendo a família); 
assessoria técnica intensiva: requer do profissional ex-
tensionista grande habilidade para a capacitação conti-
nuada, uma vez que é nele que o Programa DCS depo-
sita grande expectativa.; unidades demonstrativas : o 
exemplo é próximo e potencialmente contagiante.

O projeto atua no formato de aprendizado conhe-
cido como “ação-reflexão-ação”, utilizando como mo-
mentos de reflexão os dias de campo e as reuniões 
mensais das associações de produtores, ou seja “[...] a 
práxis verdadeira [...]” (FREIRE, 1983, p. 42).

O experimento teve início em 2010 com um núcleo 
de 42 propriedades rurais familiares e encontra-se atu-
almente com 130 propriedades, havendo expectativa 
de que até final de 2012 esteja contando com cerca de 
180 propriedades. O método prevê crescimento terri-

“As principais fragilidades 
regionais para que aconteça 
desenvolvimento, tanto da 
economia como dos hábitos 
de produção dos municípios 
diagnosticados, são a 
ausência de uma cultura de 
organização social de base, 
processos de produção com 
predominância em sistemas 
extensivos e extrativistas - e 
todas as consequências desta 
forma de produção - baixa 
eficiência nos processos de 
produção - especialmente na 
gestão do negócio do ponto 
de vista do planejamento e 
da administração financeira- 
ausência ou insuficiência de 
assistência técnica adequada 
às necessidades regionais e 
baixos níveis de conhecimento 
a respeito das causas das 
dificuldades econômicas na 
atividade.
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Antônio Carlos Linhares Borges é coordenador da Agência 
CIAAT - Centro de Informação e Assessoria Técnica.

torial em espiral. O sucesso da metodologia tem feito 
aprovar projetos da mesma ordem em todo o Brasil.

Durante os trabalhos, vem sendo realizado um pro-
cesso de verificação dos resultados a campo, com me-
dição científica, como forma de conduzir ajustes para 
a metodologia. Foram os resultados quantitativos que 
primeiro expuseram o programa e foram sobremaneira 
analisados. Índices zootécnicos, econômicos e ambien-
tais foram coletados ao passo que os aspectos qualita-
tivos do programa são atentados, porém só estudados 
em um segundo momento. 

O método quantitativo caracteriza-se pelo em-
prego da quantificação desde a coleta à análise dos 
dados. Os dados empíricos coletados, objetivando res-
postas às questões, são tratados por meio de técnicas 
estatísticas simplificadas, como percentuais, média, 
moda, desvio padrão, e mais complexas, como coefi-
ciente de correlação e análise de regressão [...]. (SI-
QUEIRA 2005, p. 121)

Algumas considerações cabem aqui, quanto à nossa 
viabilidade e ao nosso futuro promissor e sustentável, 
bastando para isso que se trabalhe crenças e conceitos 
locais, fazendo mudar paradigmas, acrescentando nos 
ambientes a capacidade de refletir, de reaprender e de 
inovar. 

É preciso reinventar o Brasil a partir do desenvol-
vimento sustentável nesse setor que hoje é, também, 
o maior repositório de miséria e de exclusão social. O 
duplo desafio é aproveitar ali o potencial de desenvol-
vimento e, ao mesmo tempo, resgatar a dívida social. 
A única maneira de conciliar as duas tarefas está na 
consolidação e modernização da agricultura. (SACHS 
2003, p. 30).

As respostas das medições iniciais, ainda que so-
mente quantitativas, pois somente no longo prazo se 
poderá obter dados de natureza mais qualitativa, apon-
tam com a viabilidade do Vale do Rio Doce. 

A área utilizada para a atividade leiteira anteriormen-
te ao projeto era de 1.562 hectares para os 42 produtores 
do projeto, representando uma média de 37,19 hectares/
propriedade. Considerando a ocupação com os piquetes 
do Balde Cheio, mesmo com parte do rebanho ainda per-
manecendo no sistema tradicional, após 12 meses do pro-
jeto, ocorreu redução para 342 hectares, o que representa 
uma média de 8,14 hectares/propriedade com a atividade 
leiteira. O ganho ambiental foi considerável, pois a área 
necessária para manter a atividade (com ganhos muito 
maiores) passou a ser 78,1 % menor, aliviando assim a 
sobrecarga de pisoteio, um dos fatores mais severos da 
degradação ambiental do Rio Doce.

Uma das formas de inovar na matriz de mentali-
dade local é considerar a pequena propriedade rural 
como alavanca para o desenvolvimento regional. A 
prova está no experimento realizado. No sistema tradi-
cional, encontramos uma produtividade média de 1,9 
litros de leite/hectare/dia. Após 12 meses de trabalho 
foi alcançada a produtividade nos piquetes, de 68 litros 
de leite/hectare/dia. Numa comparação, considerando 
para cada produtor, 01 hectare no sistema Balde Cheio, 
podemos ver que a produção do espaço de 42 hectares 

(2856 litros/dia) é praticamente a mesma que a produ-
ção dos 1562 hectares iniciais (2967 litros/dia). 

A renda líquida média das famílias com a atividade 
leiteira no início dos experimentos era de R$ 110,00/
mês. Ao final dos primeiros 18 meses dos trabalhos a 
renda subiu para R$ 962,00. 

Estima-se pelos estudos em curso, que até fevereiro 
de 2013 – com três anos do projeto, já se terá inserido 
no ambiente aproximadamente 9.000 litros de leite/
dia, o que representa uma injeção de R$ 2.600.000,00/
ano no território dos trabalhos. Para os que não acredi-
tam no setor rural como via de desenvolvimento, e para 
os que não acreditam na pequena propriedade familiar 
como solução, ficam os números. A eficiência é possí-
vel!

“
Além da tecnologia Balde Cheio, está sendo introduzi-

da na região a tecnologia PAIS (Produção Agroecológica 
Integrada Sustentável). E para a consolidação da meto-
dologia DCS, a Cia Vale, em parceria com a prefeitura de 
Governador Valadares, disponibilizou um espaço rural de 
05 hectares, com prédio com capacidade de alojamento 
para 80 pessoas, para a formação de técnicos, produtores 
rurais e lideranças locais, onde funcionará, já a partir de 
2013, o Centro de Referência e Capacitação em Tecnolo-
gias Sociais do Rio Doce – CETRECS.  

Como diz o mestre da ecossocioeconomia :
A agricultura familiar deve ser encarada também 

como alavanca do desenvolvimento rural. Mas isso 
exige, além do acesso à terra, acesso ao conhecimento, 
às tecnologias apropriadas, às infra-estruturas(...), 
ao crédito e aos mercados. (SACHS, 2003, p. 33).

A área utilizada para 
a atividade leiteira 
anteriormente ao projeto 
era de 1.562 hectares para 
os 42 produtores do projeto, 
representando uma média de 
37,19 hectares/propriedade. 
Considerando a ocupação 
com os piquetes do Balde 
Cheio, mesmo com parte do 
rebanho ainda permanecendo 
no sistema tradicional, após 
12 meses do projeto, ocorreu 
redução para 342 hectares, 
o que representa uma média 
de 8,14 hectares/propriedade 
com a atividade leiteira.
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O Legionário do Som – Homenagem aos 30 
Anos da Legião Urbana é o nome do espetáculo 
que será apresentado em Governador Valadares 
no dia 10 de outubro, no Valadares Jazz Festival. O 
show foi idealizado por Kadu Lambach, primeiro 
guitarrista do Legião Urbana, e conta com o aval 
de Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e 
responsável pelo acervo e história do pai. Carmen 
Manfredini, irmã de Renato, também apoia o es-
petáculo de Kadu.

O repertório foi cuidadosamente elaborado já, 
que além de comemorar a importante data, o even-
to será gravado para um DVD a ser lançado ainda 
em 2012. “Que País é Este”, “Geração Coca-Cola”, 
“Tempo Perdido” e “Ainda é Cedo” são alguns dos 
clássicos que serão interpretados no show.

Legião Urbana

30 anos

RetalhosRetalhosRetalhos

A família de Renato Russo não só autorizou a utilização de suas músicas no show, como também aprovou os novos arranjos feitos para 
os sucessos do Legião Urbana. E foi conferir a apresentação de estreia do espetáculo em Curitiba. Nesta foto, Dona Carminha (mãe de 
Renato Russo), Giuliano Manfredini (filho de Renato e herdeiro da obra de RR), Kadu Lambach e Carmen Manfredini (irmã de Renato).

André Wormsbecher 

Valadares 
Jazz Festival 2012

O Festival de Jazz de Governador Vala-
dares, denominado Valadares Jazz Festival, 
chega à sua décima quarta edição cumprin-
do a missão de levar aos valadarenses e aos 
mineiros do leste de Minas Gerais, o melhor 
do jazz e da música instrumental brasileira, 
com o vigor e a energia que sempre caracte-
rizaram o evento. O tema do festival será a 
“fusion”, mistura Jazz+Rock+Blues+Funk.
 O projeto aprovado no Ministério da 
Cultura prevê a realização de 8 shows, sendo 
6 no Teatro Atiaia e 2 na Capela do Imaculada. 
Com recursos próprios, o festival vai realizar 
outros três shows.
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A Comissão Nacional da Verdade (CNV) en-

caminhou ao Juízo de Registros Públicos de São 
Paulo deliberação na qual recomenda a retifica-
ção do registro de óbito de Vladimir Herzog para 
que conste no documento que sua morte decorreu 
de “lesões e maus tratos sofridos durante inter-
rogatório em dependência do II Exército (Doi-
Codi)” e não “asfixia mecânica”, como consta no 
laudo necroscópico e no atestado de óbito. 

A deliberação foi tomada na reunião do dia 27 
/08, da Comissão Nacional da Verdade, por una-
nimidade. O documento enviado à Justiça de São 
Paulo segue com cópia do parecer da assessoria da 
CNV no qual é analisado requerimento da viúva do 
jornalista, Clarice Herzog, que pediu a retificação 
do assento de óbito e a reabertura da investigação 
para apurar as responsabilidades do caso.

Pelo parecer, “quando a sentença rejeita a tese 
do suicídio, exclui logicamente a tese do enforca-
mento e, então, a afirmação de enforcamento - que 
se transportou para o atestado e para a certidão de 
óbito - encobre a real causa da morte, a qual, se-
gundo os depoimentos colhidos em juízo indicam 
que foi decorrente de maus tratos durante o inter-
rogatório no Doi-Codi”.

O professor Deonísio da Silva, escritor e profes-
sor, escreveu artigo no site “Observatório da Imp-
rensa” ateando mais fogo na fogueira que trata da 
grafia correta do nome da bola oficial da Copa FIFA 
2014, e o nome português da Paraolimpíada de Lon-
dres. Segundo ele, o certo é escrever Brasuca e Parao-
limpíada. E justifica: “Brasuca veio de Brasil. Parao-
limpíada e paraolímpico têm como étimo comum a 
palavra olimpíada, do Grego olympiás, como eram 
chamados os jogos realizados de quatro em quatro 
anos na cidade de Olympía, na Grécia antiga. E o são 
ainda hoje em todo o mundo. O nome da cidade foi 
adotado como homenagem por Policena, mãe de Al-

Retalhos

exandre, o Grande, que, sem cassar-lhe uma só letra, 
trocou Policena por Olímpia. Paraolimpíco radica-se 
em compostos gregos: pará, ao lado de, junto a, e o 
latim olympicus, olímpico, cuja origem remota é nat-
uralmente o étimo grego”.

Entretanto, contrariando a lógica, afirma Silva, 
as leis da língua, o bom senso e principalmente os cos-
tumes, que são os melhores intérpretes das leis, o Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB) determinou substitu-
ição de “paraolímpico” por “paralímpico”, mutilando, 
com a omissão de muitos, a língua portuguesa, que 
não é deles, é patrimônio público do Brasil.

 Por absurdo que pareça, de acordo com o pro-
fessor, a alegação é que a palavra “paraolímpíco” é 
propriedade do Comitê Olímpico Internacional (COI). 
“Propriedade? De quem? Até aqui achávamos que a 
língua portuguesa falada e escrita no Brasil era nos-
sa; falada e escrita em Portugal era de nossos irmãos 
portugueses; falada e escrita nas nações africanas de 
língua portuguesa era de nossos irmãos da África”, 
questionou o porfessor.

Brazuca ou Brasuca?
Paralimpíada ou 
Paraolimpíada?

A verdade sobre 

HERZOG
Imagem do Instituto Vladimir Herzog

Herzog, na redação da TV Cultura, em São Paulo, anos de 1960
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O edital de demanda espontânea de 
2012, para o Fundo Nacional de Cultura, 
que prevê apoio a projetos por meio do 
FNC, está permitindo inscrições de proje-
tos até 24 de setembro. Para se inscrever, 
o interessado deve utilizar exclusivamente 
o Sistema SalicWeb, no sítio do MinC.

Podem participar órgãos da adminis-
tração pública direta e indireta nos esta-
dos, municípios e Distrito Federal, além 
de instituições privadas de natureza cul-
tural sem fins lucrativos com, no mínimo, 
três anos de atividade comprovada. O 
FNC vai disponibilizar R$ 10,5 milhões 
aos projetos.
Acesse: www.cultura.gov.br
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Nelson Falcão Rodrigues (Recife, 23 de agosto 
de 1912 — Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 
1980), autor de frases célebres e de textos me-
moráveis, foi lembrado no mês de agosto com as 
comemorações de seu centenário de nascimen-
to. Nelson Rodrigues é tido pela crítica como o 
mais influente dramaturgo do Brasil.

Reprodução

A jogadora de vôlei, Adenízia Ferreira da Silva , ao lado de seu 
pai, durante solenidade de premiação e homenagem, no gabine-
te da Prefeita Elisa Costa. Foto: Tim Filho

Fundo Nacional 
de Cultura

Valadares se rende ao 
talento de Adenízia, 
medalha de ouro no vôlei 
feminino, em Londres

Ela não esqueceu de suas raízes e veio a Go-
vernador Valadares receber homenagens, na Pre-
feitura e no Filadélfia, o clube no qual começou a 
carreira, com 11 anos de idade. Adenízia Ferreira 
da Silva, conquistou a medalha de ouro no vôlei 
feminino, em Londres, e trouxe a medalha para 
Valadares. “Eu amo essa cidade”, disse, depois de 
receber simbolicamente a medalha de ouro con-
quistada, das mãos da prefeita Elisa Costa.

E o sucesso da atleta de ouro valadarense foi 
parar na fan page “Valadares que eu amo”, cria-
da no Facebook. Em dois dias, a foto de Adenízia 
teve mais de 600 compartilhamentos, e no início 
de setembro já se aproximava dos 800 comparti-
lhamentos. 
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Reprodução 
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Thammy Miranda, filha da cantora 
Gretchen, falando sobre as 
consequências de ter assumido a sua 
homossexualidade, no Programa Altas 
Horas, da TV Globo.

Divulgação TV Globo

Desde então foi um 
tormento na minha 
vida. Minha mãe me 
levou na igreja e me 
deu uma surra.“

Strange Fruit

Billie Holiday

Reprodução da capa do livro de Da-
vid Margolick, contando o drama na 
vida da cantora de jazz, Billie Holiday

Retalhos

Strange Fruit é uma poética canção de protesto 
contra o racismo. Na voz de Billie Holiday, a can-
ção adquiriu imensa força expressiva, afetando 
profundamente todos que a ouviam. No livro do 
mesmo nome, em um breve mas rico relato, o 
jornalista David Margolick abre uma janela para 
um mundo: os Estados Unidos dos anos 30 e 40, 
um país dividido entre negros e brancos, pro-
gressistas e retrógrados, no qual Holiday ousou 
levar o terror do linchamento para dentro dos ca-
fés e boates. A canção é uma trajetória da famosa 
canção de protesto contra o racismo, cuja letra 
– bastante corajosa para a época, 1939 – falava 
abertamente nos negros enforcados balançando 
nas árvores (daí o “fruto estranho”). O lincha-
mento de afrodescendentes era prática comum 
e os culpados frequentemente saíam impunes. 
Ainda que não fosse muito politizada, Billie Holi-
day encarou o desafio de cantar “Strange Fruit” 
pela primeira vez em público, no mítico Café So-
ciety, em Nova York. A repercussão foi enorme, 
o que deu força inaudita ao movimento dos dire-
itos civis. Compre o seu exemplar na livraria pau-
listana Cosac Naif. (www.cosacnaif.com.br)

THAMMY
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A campanha eleitoral em andamento traz uma 
boa novidade: todos os ex-prefeitos vivos, com a 
exceção de Paulo Fernando, estão em campo, como 
candidatos a prefeito ou a vice ou, no caso do ex-pre-
feito, licenciado da condição de deputado estadual 
para fazer a campanha do seu candidato. Isso garan-
te à campanha um tom mais local e permite ao elei-
tor avaliação mais realista do que é possível de fato 
fazer pela cidade. Permite a comparação. É possível 
que desta vez a polarização que tem caracterizado as 
últimas eleições não esteja ocorrendo – temos cinco 
candidatos a prefeito – porque partidos e grupos de 
interesse acreditaram que, se não tinham chance de 
eleger seus candidatos pelo menos poderiam ajudar 
a provocar o segundo turno, cacifando-se na dispu-
ta por apoio que o segundo turno oportuniza. Pode-
riam aumentar a fatia que detêm no poder hoje. Para 
quem fez essa conta foi frustrante a contabilidade 
final da Justiça Eleitoral a reconhecer que faltaram 
300 eleitores para que Valadares pudesse entrar no 
seleto clube de cidades com mais de 200 mil eleito-
res e, portanto, com possibilidade de segundo turno. 
À altura desse anúncio, as candidaturas já estavam 
nas ruas e a desistência seria muito constrangedo-
ra. Agora, todos levam a campanha como se a dese-
jassem desde o primeiro momento, mesmo que falte 
dinheiro, que falte apoio, que falte ressonância. No 
entanto, essas candidaturas mais naturais são im-

portantes porque mostram de forma mais adequada 
como as forças sociais na cidade se reconhecem e se 
compõem.

O maior problema de uma campanha eleitoral, na 
perspectiva do eleitor, é que a campanha em si pare-
ce uma fábrica de salsichas. Pessoas muito diferentes, 
representantes de interesses divergentes, são apre-
sentadas ao público de modo muito parecido pelo ma-
rketing eleitoral. Tudo o que é necessário fazer para 
que o município tenha gestão mais eficiente, mas pode 
desagradar a setores que pesam na definição do voto, 
não é dito nem discutido. Muitas coisas que não ca-
bem no orçamento nem são adequadas para a melho-
ria da vida na cidade viram promessas irresponsáveis, 
por oportunismo eleitoral puro. Assim como as salsi-
chas, todos parecem apresentáveis e desejáveis, mas 
não dão a conhecer a qualidade, a origem, o conteúdo. 
Sem pretender isenção, registro de memória a insen-
sibilidade de um dos candidatos que, quando prefeito, 
determinou a extinção da grande horta dos servido-
res da SEMOV, no tempo em que a carestia e a fome 
grassavam e não havia bolsa família nem a rede de 
proteção social desenvolvida a partir da Constituição 
de 88. A horta era uma experiência cooperativa, que 
atenuava a aflição social das famílias dos servidores 
do andar de baixo do funcionalismo municipal. Regis-
tro também que, do achincalhe que marcou o modo 
como o governo passado tratou a questão habitacional 

Para o eleitor não 
desistir durante 
a campanha

JAIDER BATISTA DA SILVA

Prédios da Prefeitura e da Câmara, vistos do alto, são objetos do desejo de muitos candidatos. Foto Equipe 100.
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na cidade, foi esquecida em gaveta da Secretaria de 
Planejamento a lista de distribuição das pouco mais 
de 30 casas de interesse social, as únicas construídas 
naqueles 4 anos de governo. Em vez da atual seleção 
e distribuição por núcleos organizados de famílias 
sem-casa, a lista revelava o modus operandi da época: 
“uma casa para a empregada do doutor ...” e assim 
seguia a lista a envolver vários nomes daquele gover-
no. Reporto tais situações para mostrar que o modo 
de proceder nas questões mais simples é demonstra-
tivo do caráter e das disposições dos que querem nos 
governar. Daí o conteúdo das salsichas. Em favor da 
atual prefeita, desconheço na classe política de Vala-
dares quem proceda como ela nessa matéria: eu a vi 
vender o único apartamento e o único carro que pos-
suía para pagar suas dívidas de campanha. Ela per-
tence a uma linhagem em que incluo Joaquim Pedro 
do Nascimento, Sebastião Cunha, Hermírio Gomes 
e Raimundo Rezende, que governaram a cidade sem 
confundir em seu favor o público com o privado.

Seria muito bom que o eleitorado de Valadares 
pudesse chegar a essas eleições com o desafio apenas 
de renovar significativamente a Câmara de Vereado-
res. É ali, sem sombra de dúvidas, que são trama-
das muitas das armadilhas que impedem o desen-
volvimento da cidade. Ali, os interesses mais crus e 
perversos, inclusive os representantes de atividades 
criminosas, impõem-se à agenda da sociedade, ame-
açando prefeitos, sabotando governos, tudo aco-
bertado na tribuna como se fosse crítica legítima e 
democrática. Quem acompanhasse apenas as mani-
festações de um vereador da atual legislatura, na tri-
buna, não teria como perceber que suas falas raivo-
sas eram alimentadas por sua intensa movimentação 
no submundo da política. Reporto aqui a forte atua-
ção do vereador, no início do atual governo, para que 
o Hospital Evangélico não fosse credenciado pela 
Prefeitura de Valadares no SUS, para o tratamento 
de câncer. Por ele, os pacientes da oncologia que de-
pendessem do SUS, mesmo que muito debilitados 
pela doença e pelo tratamento, deveriam ser levados 
em ambulância até Muriaé, para o hospital de outro 
político. A decisão da prefeita em favor do Hospital 
Evangélico definiu um período de vil articulação do 
vereador contra o governo. 

Esse registro traz um amargo à boca, pois corre-
mos o risco de, na disputa deste momento para a pre-
feitura termos relegada ao segundo plano a renovação 
da Câmara. Se a prefeita tivesse chegado a esta cam-
panha com avaliação que indicasse reeleição assegu-
rada, a campanha poderia estar centrada em ter uma 
Câmara à altura do que Valadares necessita e merece, 
como tivemos quando Fassarella, Renato Fraga, Elisa, 
Leonardo Monteiro, Maurício Morais, Paulinho Costa 
podiam representar interesses divergentes, mas da-
vam estatura e dignidade à Câmara, não se entrega-
vam à frouxidão moral. Neste momento, as melhores 
energias, que deveriam estar dirigidas a discutir e a 
definir a Câmara correm o risco de serem consumidas 
no embate para o Executivo.

Enquanto isso é necessário que nessa campanha deter-
minados assuntos não sejam evitados:
1. O risco de banalizar o altíssimo índice de ho-
micídios de adolescentes em Valadares - O problema 
parece escandalizar mais a quem é de fora (quando 
assistimos o assunto ser tratado em Belo Horizonte 
ou em Brasília) do que a nós, valadarenses. Entre nós, 
a violência é marca tão cristalizada, que não a perce-
bemos como uma doença social. Nesse quadro, não 
é possível que candidatos assumam a velha ladainha 
de que segurança é problema do governo do Estado. 
É de todos nós, principalmente de quem vai assumir a 
Prefeitura. É necessário que Valadares tenha comando 
integrado de segurança que assuma este problema no 
topo da agenda. Se isso não ocorrer, nosso Executivo 
tem de manifestar-se ao governo estadual e exigir mu-
danças. Para o comando, temos de exigir do governo 
estadual os melhores nomes, os mais preparados tecni-
camente, os que lidam com inteligência no mapeamen-
to e no monitoramento do crime potencial, os que ga-
rantem combate sem trégua ao crime e proteção firme 
aos mais vulneráveis. De preferência, alguém de fora 
que venha a contribuir para a nossa cidade, pois será 

“Seria muito bom que o 
eleitorado de Valadares 
pudesse chegar a essas 
eleições com o desafio apenas 
de renovar significativamente 
a Câmara de Vereadores. É 
ali, sem sombra de dúvidas, 
que são tramadas as 
armadilhas que impedem o 
desenvolvimento da cidade. 
Ali, os interesses mais crus 
e perversos, inclusive os 
representantes de atividades 
criminosas, impõem-se 
à agenda da sociedade, 
ameaçando prefeitos, 
sabotando governos, tudo 
acobertado na tribuna como 
se fosse crítica legítima e 
democrática.
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capaz de escandalizar-se com o que já se tornou natu-
ral para nós que nascemos em meio a isso. A doença 
está em nós e temos de tratá-la se quisermos ter cidade 
viável. A cidade não é para amadores nem para apo-
sentadorias. Nossas polícias têm preparo e capacidade 
para serem eficientes. A podridão que alguns policiais, 
ativos e aposentados, ainda carregam não pode ganhar 
espaço. Não podemos admitir policiais com mãos sujas 
de sangue agindo com desenvoltura. Tal prática tem de 
ser coibida pelo comando e pela sociedade, em respeito 
à imensa maioria de bons policiais. Mortes de adoles-
centes quando executadas pelas polícias não são com-
putadas como homicídios, portanto, não engordam as 
estatísticas. 
2. A Guarda Patrimonial Municipal – é assunto 
espinhoso para a esquerda política, é assunto difícil 
para todos que têm claro que o quadro de servidores 
está inchado e que não há orçamento que permita in-
cluir essa demanda. No entanto, não podemos assistir 
passivamente a escolas e postos do PSF sendo sitiados 
pela criminalidade, laboratórios de escolas sendo des-
truídos por vândalos e equipamentos públicos sendo 
furtados para os acertos locais de dívidas das drogas. 
Não podemos assistir passivamente à única resposta 
que algumas escolas têm dado: colocar grades e mais 
grades e a inovação – colocar rolos de cerca farpada 
em cima dos muros. Isso é péssimo para a imagem que 
crianças desenvolvem de suas escolas e da educação. 
Isso é péssimo para a imagem que crianças desenvol-
vem acerca da capacidade dos adultos de solucionar 

problemas. A guarda civil municipal poderia ser so-
lução correta para estancar o desperdício de recursos 
públicos, para validar a posição majoritária na nossa 
sociedade, de respeito às escolas, ao PSF, aos espaços 
públicos.
3. A qualidade da educação das crianças e dos 
adolescentes – O atual governo municipal tem o méri-
to de adiantar em dez anos o que o Plano Nacional de 
Educação tornará obrigatório para todo o país: a escola 
de tempo integral. No entanto, além da anunciada me-
lhoria e adequação física dos prédios e dos ambientes, 
é necessário planejar a melhor qualidade do que se en-
sina e do que se aprende nas escolas municipais. Neste 
ano, a educação nas mãos da prefeitura de Valadares 

“Nossas polícias têm 
preparo e capacidade para 
serem eficientes. A podridão 
que alguns policiais, ativos 
e aposentados, ainda 
carregam, não pode ganhar 
espaço. Voltamos a ter 
policiais com mãos sujas 
de sangue agindo com 
desenvoltura. 

Criança na Escola de Tempo Integral, mérito do atual governo municipal, que precisa melhorar a infraestrutura nas escolas municipais

Dió Freitas / Secom
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alcançou nota média no IDEB – Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica maior que a meta (de 4,6 
do 1º ao 5º ano e 3,5 do 6º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental). Isso se deve em boa medida à escola de tempo 
integral. Mas, a rede municipal de Valadares pontuou 
abaixo do índice geral de Valadares e de Minas Gerais. 
Nos anos iniciais do Fundamental, a rede municipal 
pontuou 4,9. A média geral das escolas de Valadares 
foi 5,8 e Minas Gerais alcançou 6 (a mesma pontuação 
média de escolas de países ricos). Nos anos finais do 
Fundamental, as escolas municipais de Valadares al-
cançaram nota 4, a média geral de Valadares (escolas 
particulares, municipais e estaduais juntas) foi a mes-
ma, 4, e a de Minas Gerais chegou a 4,4. Ou seja, há 
desvantagem a ser corrigida nas escolas municipais. 
Isso implica decisão de investir no pedagógico mais 
que em outros setores. A tentação de fazer das escolas 
municipais de tempo integral um espaço para um tanto 
de recheios de esportes e artes é grande. Porém, a garo-
tada precisa é de mais Ciências, mais Matemática, mais 
Língua Portuguesa, pois está em desvantagem nessas 
áreas e corre o risco de carregar essa desvantagem pela 
vida toda, se não houver correção agora. As Olimpíadas 
passaram e o ranking de medalhas indicou a Jamaica 
(renda per capita de 3,5 mil dólares) com 12 medalhas 
(4 de ouro) e a Etiópia com 7 medalhas (3 de ouro). A 
Finlândia (renda per capita de 40 mil dólares, 3,5 vezes 
a brasileira e 12 vezes a da Jamaica), país que ocupa 
o primeiro lugar no índice mundial de Educação, não 
teve nenhuma medalha de ouro (3 no total), na ilustre 
companhia da Suécia (1 de ouro). Pelo menos devemos 
relativizar essa lorota de escola como celeiro de atletas. 
Escola é lugar para educadores promoverem e crianças 
desenvolverem hábitos saudáveis, e domínio da língua 
portuguesa, destreza matemática, curiosidade científi-
ca. O tempo integral tem de propiciar isso. Para não 
virar assistência social apenas.
4. A ética na política – a pretexto do julgamen-
to do mensalão no Supremo Tribunal Federal, recor-
ro a duas manifestações. A primeira, emitida no voto 
do ministro Celso de Melo: “Agentes públicos que se 
deixam corromper, qualquer que seja sua posição na 
hierarquia do poder, e particulares que corrompem os 
servidores do Estado (...) são eles corruptos e corrup-
tores, os profanadores da República, os subversivos da 
ordem institucional, são eles os delinquentes margi-
nais da ética do poder, são os infratores do erário que 
trazem consigo a marca da indignidade e portam o es-
tigma da desonestidade”. A segunda manifestação, do 
maior filósofo vivo no Brasil, Renato Janine Ribeiro, 
em sua coluna no jornal Valor Econômico: “Este é um 
dia de Arnaldo Jabor - eu me refiro ao que mais ad-
miro nesse escritor poderoso, que é quando ele evoca 
com certa nostalgia os tempos em que tudo era preto 
ou branco, em que o bem estava de um lado e o mal, de 
outro: os tempos da ditadura. É verdade que hoje ele 
defende um dos lados em que o país se dividiu na polí-
tica, mas a força de sua escrita vai além disso. Ela é um 
pranto por um país que poderia ter existido, mas não 
existe - pelo menos, por enquanto. Um país que não 

existe porque o PSDB e o PT desistiram de construí-lo. 
(...) Era fácil acompanhar o caso (da financeira) Delfin, 
Collor, os anões. Hoje, não é nada fácil. Pessoalmente, 
desde o escândalo da compra de votos para aprovar a 
emenda da reeleição (de FHC), denunciado em 1997, 
não consigo entender os casos. Não têm a limpidez que 
havia nos processos da era heroica. Temos gente de-
cente jurando que houve compra de votos, e gente boa 
assegurando que não. Idem, para o mensalão. Os ca-
sos viraram cipoais. Geralmente, quem tem certezas a 
respeito é quadro de partido. Sabendo que a forma fá-
cil de fazer campanha política é acusar o outro lado de 
desonesto, e que a desonestidade óbvia é a corrupção, 
muitos atribuem corrupção ao antagonista só para ter 
votos. Vá-se ver o caso Collor, em 1992, e compare-se 
o caso do mensalão - lendo sempre os dois lados, acu-
sação e defesa - e se verá como é difícil se orientar em 
meio ao caos atual. Mas creio que esta desorientação 
é fruto da perda da nossa inocência, e que a perdemos 
devido à Realpolitik em que se meteram os melhores 
partidos, primeiro o PSDB, depois o PT”. 
Aprecio uma peça publicitária do TSE em que a per-
sonagem, um mecânico, termina sua fala declarando 
que voto não tem preço, tem consequências. Desistir 
durante a campanha é desistir de nossa cidade.

Jaider Batista da Silva, jornalista e mestre em Educação.

“Temos gente decente 
jurando que houve compra 
de votos, e gente boa 
assegurando que não. Idem, 
para o mensalão. Os casos 
viraram cipoais. Geralmente, 
quem tem certezas a 
respeito é quadro de partido. 
Sabendo que a forma 
fácil de fazer campanha 
política é acusar o outro 
lado de desonesto, e que 
a desonestidade óbvia é a 
corrupção, muitos atribuem 
corrupção ao antagonista só 
para ter votos. 
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O professor Rajinish é titular da cadeira giroflex com apoio para os 
braços, e da cadeira erótica das Faculdades Mentais de Guarataia, 
região do Vale do Rio Tipiti.

O prefeito de Guarataia está rindo de orelha 
a orelha. A Prefeitura de Guarataia comprou mi-
lhares de caixas de um comprimidinho azul para 
distribuir gratuitamente aos munícipes. Assim,  
todos os homens, de qualquer idade, em condi-
ções de igualdade, poderam praticar os esportes 
de alcova, sem que haja diferença no rendimento, 
entre um rapaz de 16 anos e um homem da tercei-
ra idade, que esteja ali, na casa dos 96 anos.

Não custa nada lembrar. Lembram daquele 
ministro da Saúde, o Temporão? Pois este dana-
do disse, em 2010, que para combater a hiperten-
são era necessário que todo brasileiro fizesse sexo 
pelo menos cinco vezes por dia. Engasgou e corri-
giu o conselho, dizendo que o ideal era que todos 
“batessem abobrinha” cinco vezes por semana. 

O engasgo do ministro foi visto com bom hu-
mor pelo prefeito Pestana, que afirmou, durante 
coletiva de imprensa: “por dia, por semana, não 
interessa, o que interessa é que o povo tem o di-
reito de ser feliz e assim eu vou desenvolvendo a 
minha política pública de saúde preventiva”. Se-
gundo o prefeito, a máxima de que só o dinheiro 
traz a felicidade é meia-verdade. “O Viagra tam-
bém traz”, disse.

Mas há quem conteste o prefeito. A Associação 
dos Criadores de Codornas Selvagens, aquelas 
cujos ovos levantam até “aquilo roxo” de defunto, 
está em pé de guerra com o prefeito. Com a emi-
nente distribuição de Viagra, os criadores das co-
dornas selvagens temem que os ovos de suas sim-
páticas codornas sejam todos chocados, gerando 

uma superpopulação de codornas selvagens, sem 
serventia para o estímulo sexual. 

Outra associação que está brava com o prefei-
to é a Associação dos Produtores do Viagra Natu-
ral Cipó Roxo. Este cipó, consumido nas refeições, 
em forma de pó, garante rigidez total ao membro 
masculino em menos de cinco segundos, e o efeito 
erétil dura em torno de 24 horas. O prefeito não 
se rendeu aos apelos desta associação para com-
prar o pó miraculoso, pois a Prefeitura teria um 
gasto adicional: fornecer o pó e as refeições. “Até 
que dar o pó a gente poderia dar, mas o custo das 
refeições inviabilizaria o cumprimento da lei de 
Responsabilidade Fiscal”, argumentou Pestana, 
escondendo a sua região pélvica com uma pasta, 
pois ele havia tomado o pó no desjejum matinal 
pensando que era Toddy. Aí não, né?

Viagra Natural
PROFESSOR RAJINISH

“A Associação dos Criadores 
de Codornas Selvagens, 
aquelas cujos ovos 
levantam até “aquilo roxo” 
de defunto, está em pé de 
guerra com o prefeito.
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PAULA JÁCOME

Coração de Jabuticaba
Tenho dois filhos, um de 7 e outro de 5 anos 

e são eles o maior presente, o melhor desafio, o 
mais profundo crescimento que já encontrei nes-
se caminho de existir. Fui escolhida por Deus, 
pelo Universo – como preferir – para ensiná-los, 
mas vejo, pelo andar da vida que me carrega que, 
se eu me permitir e souber desfrutar, inúmeras 
vezes a aprendiz sou eu. É que eles são o amor 
maior e mais puro que já pude sentir, e esse amor 
me leva a compreender o meu próprio coração. 
Basta paciência e desejo de escutar o que sua pu-
reza tem a me revelar sobre o mundo…

Certo dia, meu filho mais velho, mais sensível 
e mais profundo, chegou em casa com um texto 
em prosa pra interpretar sobre  um menino que 
vivia para agradar aos outros. Respondeu per-
guntas sobre a quantidade de parágrafos, procu-
rou o significado de palavras, desmanchou idéias 
mal formuladas, e, ao final, refletiu, junto comi-
go, sobre a última pergunta:

“Você se importa com o que as outras pessoas 
pensam de você?Justifique.”Depois de uma respi-
ração profunda e os olhos mareados meu filhote 
de sete anos escreveu “Sim” no caderninho de ta-
refa.

- Não posso falar mentira pra tia, né mãe? 
– em tom de voz embaçado. Fiquei em silêncio, 
com o coração apertado do ar que ficou parado 
no pulmão, esperando que ele justificasse sua res-
posta.

“Sim, porque quando eu vejo que alguém está 
zombando de mim eu me sinto a única pessoa no 
mundo.”E quando ele chegou ao final da frase le-
vantou os olhinhos pra mim e chorou no ponto. E 
eu, vendo em meu filhote uma tristeza tão comum 
e tão minha, também chorei. Porque tudo o que 
eu me agarrei a evitar quando ele nasceu eram 
as dores da vida.

Porque quando ele nasceu era parte de mim 
e quando o arrancaram do meu ventre berran-
do, com os traços de seu pai, foi trazido até mim 
e quando ouviu a minha voz, a voz que sabia de 
dentro, ficou quietinho, paradinho… escutando:

- Não chora não meu bebezinho, não chora 
que a mamãe está aqui pra te proteger…

Ele confiou, mas eu não pude. Eu ainda não 
sabia e acreditei que evitaria todas as dores, o 

menor desgosto, algum sofrimento. Pelo menos 
para o meu filho que ainda tem sete aninhos; mas 
não pude. E agora ele conhece a solidão, o aper-
to no peito, a vida… Porque a vida é assim, só é 
plena de amor se trouxer também a dor; só per-
mite alegria se houver qualquer tristeza; só está 
nela, inteiro, aquele que sente. Porque em verda-
de vos digo que viver é sentir. E eu, mais que nin-
guém, porque lhe dei a vida, não posso impedí-la 
de acontecer pra ele… Por amor; e dor. Quando 
acabou o choro, que deixei escorrer até acabar 
inteiro, olhei em seus olhinhos de jabuticaba e o 
abracei, sem dizer, só mostrando que eu sei, que 
meu amor também sangra.

E o menininho que nasceu a cara do pai, cuspi-
da e escarrada, como diria a minha querida avó, 
agora mostra que puxou um pedaço do coração 
da mãe.

Tim Filho


