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São  João  de l-Re i  completou  306
anos  no  d ia  8  de  dezembro  de
2019 .  Nesta  ed ição  sa ímos  da
invar iab i l idade  de  abordar
somente  a  h i s tór ia  e  pontos
tur í s t icos  da  c idade  e
reso lvemos  i r  bem a lém e  o lhar
a  c idade  sob  uma  nova
perspect iva  que  não  se  resume
ao  centro  h i s tór ico .  Tão
ant igas  quanto  às  ig re j as  e
v ie las  que  embe lezam nossa
c idade ,  São  João  de l-Re i  possu i
centenas  de  prob lemas  pouco
exp loradas  pe la  míd ia .

A cidade que já foi uma das
potências econômicas do Brasil ,
terra de presidente, de políticos,
de grandes poetas, escritores,
pintores, músicos e de homens e
mulheres ilustres que nos
orgulham, também já foi um dos
principais polos têxteis do Brasil ,
em meados do século 20, que
trouxeram riqueza e progresso
para a região. Porém, a cidade
entrou em ostracismo no final da
década de 70 e início de 80 e está
atrasada há mais de 40 anos.
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Neste sentido, a revista Mais Vertentes

#6  foi ouvir a população,
representantes ou l íderes de bairros,
políticos, pesquisadores, acadêmicos e
se percebe, ainda, grandes mazelas tão
profundas quanto os túneis
subterrâneos que cortam o centro
antigo. 
 
Elegemos trabalhar com os cinco
maiores problemas e, ao mesmo tempo,
oportunidades, do município, que são
Saúde, Emprego, Saneamento,

Mobilidade e Turismo que se
transformaram em um Especial 306

anos de São João del-Rei.  

 
Mas nossas pesquisas não foram fáceis.
Uma cidade política que vive de favores
e relacionamentos, optamos por não
expor todas as nossas fontes, exceto
àquelas que concordaram, justamente
para evitar retaliações. E olha que por
aqui tem de vários tipos!

O exercício da profissão de jornalista
é uma atividade de natureza social e
de finalidade pública. Neste sentido,
nossos repórteres Júlia Dias, Marcela

Dinalli e esse jornalista que vós fala
foram corajosos em expor os
problemas de uma sociedade
acomodada e acostumada a jogar a
sujeira para debaixo do tapete, tema
do Opinião .  Além disso, a maior parte
da imprensa na cidade é conivente e
não questiona e, muito menos,
investiga.
 
Mas esta edição também traz boas
novidades, como o renascimento de
um dos bairros mais antigos da
cidade, o  Fábricas ;  entrevistamos dois
artistas São-Joanenses talentosos
como a fotógrafa, Thais Andressa ,
que ilustra nossa capa do mês, e o
artista plástico, Diego Mendonça.

Adriano Vianini
Diretor de redação

Trouxemos ainda as comidas típicas
que só encontramos na cidade;
além da história da Cidade dos
Sinos e muitas outras curiosidades. 
 
Nosso objetivo, além de enaltecer e
valorizar a cultura local,  o turismo,
a gastronomia, os costumes, e a
nossa gente, também buscamos
alertar, conscientizar e despertar
na população e, quem sabe, futuros
políticos para que possam
promover o desenvolvimento mais
sustentável (econômico, social e
ambiental) da região.
 
Boa leitura!

São Paulo
São  João  de l -Re i

www.avmaiscomunicacao.com.br



São João del-Rei é uma cidade no
sudeste de Minas Gerais que compõe
a Mesoregião do Campo das
Vertentes. Fundada em 1713 (Vila),  e
com 306 anos de história, a cidade
fica a 183 km de Belo Horizonte e
atualmente possui cerca de 85 mil
habitantes.
 
É uma das cidades históricas mais
visitadas da região por
conter diversos monumentos
históricos setecentistas, ruelas e
construções do século XVIII,  além
de igrejas barrocadas, como a
Catedral Basílica de Nossa Senhora
do Pilar e a de São Francisco de
Assis.  Há ainda museus que contam
um pouco da história da região, além
do Teatro Municipal que foi
restaurado recentemente e 

possui uma arquitetura única, além de
diversas atrações culturais ao longo
do ano.
 
A cidade também abriga duas
universidades, sendo uma federal,  a
Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ),  que possui três campis.
Durante o período letivo os
estudantes espalham jovialidade e arte
pela cidade.
 
São João del-Rei se orgulha dos fi lhos
ilustres como o presidente eleito do
Brasil  Tancredo Neves, o cardeal
Dom Lucas Moreira Neves, Otto Lara
Resende, Padre José
Maria Xavier (compositor sacro),  Fran
cisca Paula de Jesus, que está em via
de ser canonizada e o violeiro
cantador Chico Lobo.
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A história do município de São João del-Rei,  em Minas Gerais, está
associada à descoberta do ouro na região, no começo do século 18. Da
riqueza do período colonial,  a cidade preservou um magnífico acervo
arquitetônico e cultural,  representado, entre outros exemplos, pelas
igrejas de São Francisco de Assis, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar e a
Nossa Senhora do Rosário, pela ponte da Cadeia e a Casa de Bárbara
Heliodora.
 
Além do núcleo histórico preservado, outras atrações turísticas são o
Museu Regional e o Complexo Ferroviário, construído em 1878 e
fundamental para o progresso da cidade. 
 
Os visitantes também se impressionam com o badalar freqüente dos
sinos das igrejas, emitindo uma música característica para fatos do
cotidiano cidade, como uma missa, uma morte ou solenidade. Por este
motivo, a cidade ganhou o título informal de "Terra onde os sinos falam".
Veja também a matéria seguintes sobre a l inguagem africana dos sinos.
 
São João del-Rei é a terra natal de Tancredo Neves (1910-1985),
presidente da República eleito em 1985, governador de Minas Gerais
(1983-1984), ministro da Justiça na segunda gestão do presidente Getúlio
Vargas (1953-1954), primeiro-ministro no curto período parlamentarista
brasileiro (1961),  deputado e senador. Seu corpo foi sepultado no
cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, que fica na igreja de São
Francisco de Assis.
 
 
 

De acordo com a Enciclopédia dos
Municípios Brasileiros do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), os primeiros povoadores da
região foram paulistas, procedentes da
cidade de Taubaté. Entre eles, estava
Tomé Portes del Rei,  que se fixou às
margens do rio das Mortes, localidade a
que chamavam de Porto Real da
Passagem. A ele se atribui a descoberta
do ouro, em 1702. Ali ,  formou-se o
primeiro arraial.
 
Em 1704, novas descobertas de ouro
atraíram levas de mineradores, fazendo
surgir um novo aglomerado, que deu
origem à futura São João del-Rei.  Os
paulistas ergueram no local a primeira
capela, consagrada a Nossa Senhora do
Pilar. Escolhido quando o povoado se
tornou vila em 1713, o nome de São João
del-Rey prestava uma homenagem ao rei
D. João 5º, de Portugal.
 
As disputas pelo direito de explorar o
ouro chegaram ao ponto máximo nos
sangrentos episódios da Guerra dos
Emboabas, de 1707 a 1709. O conflito
armado se deu em várias localidades de
mineração, entre elas a futura São João
del-Rei.
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Enfrentaram-se paulistas, de um lado, e, de outro, os mineradores e
comerciantes vindos de outras capitanias e de Portugal,  que receberam o
nome pejorativo de emboabas, alusão ao fato de usarem botas.
 
Na antiga área geográfica do município de São João del-Rei fica a
fazenda do Pombal, onde nasceu o alferes Joaquim José da Silva Xavier
(1746 - 1792),  o Tiradentes, l íder da Inconfidência Mineira, o movimento
rebelde contra a dominação da Coroa Portuguesa. Com o
desmembramento em 1962, a fazenda passou à jurisdição do município de
Ritápolis.  Em 1789, São João del-Rei foi cogitada para ser capital de
Minas pelos inconfidentes.
 
O tombamento do acervo arquitetônico e paisagístico da cidade se deu
em 1938 e 1947. O núcleo histórico preservado constituía, na época, a
área mais íntegra. O conjunto de bens imóveis tombados totalizava mais
de 700, com prédios, igrejas capelas, pontes, chafariz e o Complexo
Ferroviário.
 
Entre as cidades históricas mineiras, São João del-Rei é uma das que
mais se desenvolveu economicamente, com trânsito e comércio
movimentado. Mas ainda conserva bela parte do seu patrimônio, como
a igreja de São Francisco de Assis e a Catedral Nossa Senhora do Pilar. 
 
O moderno Memorial Tancredo Neves tem recursos digitais que contam a
história do ex-presidente e de Minas Gerais. São João del-Rei é muito
conhecida e visitada durante a Semana Santa, onde são realizadas
diversas cerimônias religiosas católicas de extrema importância para a
cultura local,  além de procissões e celebrações rezadas em latim.
 
A Cidade dos Sinos, como é chamada, ainda abriga um conservatório de
música e orquestras de músicas sacras, sendo uma delas, a mais antiga
do Brasil  ainda em atividade, a Orquestra Ribeiro Bastos, mantendo seu
espírito original de peças brasileiras dos séculos 18 e 19, fazendo
apresentações em serviços religiosos e festividades.
 
 

DICAS PARA O TURISTA

Antes de conhecer São João del-Rei,  programe-se para não se frustrar. A cidade ainda não está preparada para
receber o turista como deveria. O turismo por aqui ainda não é prioridade como atividade econômica. As pessoas
são muito acolhedoras, mas não sabem passar informações sobre pontos turísticos e horários de funcionamento; a
infraestrutura (hotéis e pousadas, restaurantes e guias) também são precárias e por isso muitos escolhem se
hospedar e curtir a gastronomia da cidade vizinha (Tiradentes).  Comércio e museus não abrem aos finais de
semana e feriados, e nem todas as igrejas ficam abertas. A cidade não possui uma boa sinalização para o turista e
você pode se perder entre o centro histórico e o novo que saem um pouco do contexto patrimônio histórico.
Também não estranhe o atendimento ruim, as pessoas aqui não foram capacitadas para receber o turista.

PONTOS TURÍSTICOS

 
No site Mais Vertentes você encontra
diversos pontos turísticos, além de
endereços e telefones de contato.
Acesse www.maisvertentes.com.br

 

FOTOS ROTUNDA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E MARIA FUMAÇA
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Com mais de 300 anos de história, São João del-Rei
preserva a tradição das badaladas em igrejas e prédios
públicos. A linguagem dos sinos passou de geração para
geração e foi registrada, em 2009, como um Patrimônio
Nacional.  Para alcançar esse importante posto, uma
pesquisa documental e científica foi feita para
comprovar que os sinos representam história e
memória do município de nosso país. 
 
Toques, repiques, e improvisos marcam a rotina dos
moradores. Essa cultura de se comunicar por meio dos
toques musicais foi trazida ao Brasil  pelos portugueses,
principalmente para registrar celebrações da igreja
católica. O que muita gente talvez não sabe é que o
conteúdo musical dos sinos em Minas tem grande
influência de ritmos afro-brasileiros.
 
Sons da África em terras mineiras

O estudante de música da Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ),  Yuri Vieira ,  orientado pelo
professor Marcos Filho ,  estudou o dossiê feito pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), que documentou a tradição do sinos. 
 
O universitário foi em busca de entender os padrões
rítmicos dos sineiros e estudou a relação dessa
musicalidade com repiques africanos trazidos ao Brasil
pelos negros.

Sineiros em São João del-Rei
Foto: Arquivo do Pesquisador 



“Há um trabalho com abordagem
etnomusicológica que fez um estudo
parecido com o samba. O pesquisador
analisa as mudanças na sonoridade do
samba a partir da década de 30. Avalia
os padrões da África negra e chega a
algumas formas de organização do
pensamento musical como, por
exemplo, o tresil lo”.  
 
Depois dos estudos bibliográficos, Yuri
Vieira foi vivenciar a rotina dos sineiros
em São João del-Rei para coletar sons e
costumes. Durante as celebrações da
Semana Santa de 2017, período muito
representativo para a tradição sineira,
gravou em áudio os toques e repiques. 
 
Em seguida, transcreveu esses sons em
partituras para analisar tecnicamente.
Foram 40 áudios com registros de 10
repiques diferentes. O pesquisador
catalogou, separou e datou todos os
sons, para um registro científico da
própria pesquisa. De acordo com Yuri
Vieira, foi possível encontrar seis
variações de padrão musical,  bem
parecidas com aquele ritmo de bate-
palmas em roda de capoeira. “Foi
necessário entender como funciona a
dinâmica dessa música, que não é
padrão de uma música que toca na
rádio. Foi preciso pensar na relação dos
sineiros e como pensam a estruturação
dos repiques”, explica o estudante.

Segundo Yuri Vieira, muitos livros contam a história de atuação
dos negros escravizados como sineiros. Assim, o pesquisador fez
uma conexão: se os negros eram responsáveis por tocar os sinos e
tinham uma origem musical muito própria, pode ser que tenham
colocado um pouco de ritmos deles nas badaladas. 
 
Foi dito e feito. Durante uma pesquisa de iniciação científica, Yuri
Vieira conseguiu comprovar a influência africana na tradição
sineira. Descobriu que na batida dos sinos há variações de uma
“fórmula rítmica” batizada de tresil lo,   muito presente na música
afro.“Autores da história já estabeleceram possíveis relações entre
a linguagem dos sinos e as tradições musicais do Congado e
Candomblé. Mostraram que há um possível paralelo, mas ninguém
havia estudado as questões técnicas”,  conta o pesquisador.
 
Caminhos dos repiques

Yuri Vieira procurou saber quem eram os
sineiros e de quais regiões vieram.
Conheceu a cultura musical que
carregavam e compreendeu como
imprimiam identidade afro na música. Se
inspirou em estudos anteriores feitos por
outros pesquisadores sobre a influência
africana na musicalidade brasileira. 
 
[quote align=’left ’]O que é abordagem
etnomusicológica? É uma abordagem que
estuda as relações do homem com a
cultura e mais especificamente, como a
música se modifica a partir das relações
humanas. O pesquisador que escolhe essa
abordagem, geralmente, coleta material,
mas se preocupa em compreender quem
são as pessoas por trás daquela produção
musical.[/quote]
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“Relevância da pesquisa

O trabalho de Yuri Vieira foi
premiado, em 2018, como a melhor
pesquisa na área de artes da sessão
de pôsteres da 70ª reunião da
Sociedade de Pesquisa para o
Progresso da Ciência (SBPC), maior
evento de divulgação científica da
América Latina. Para o pesquisador, o
grande legado do trabalho foi discutir
sobre patrimônio e memória trazendo
a questão do negro como
protagonista de uma tradição.
 
“É preciso lembrar que o negro
escravizado não podia entrar na
igreja católica naquele período,
mesmo sendo sineiro. Hoje a gente
descobriu que existe grande
influência desses negros na
linguagem dos sinos. As tradições são
contadas por alguém que,
necessariamente, coloca luz em
alguns lugares e esconde outros. O
papel do cientista é colocar luz em
lugares antes não iluminados e
mostrar que existe outra visão. Assim,
é possível ressignificar a história na
cabeça das pessoas”, conclui Yuri
Vieira. 
 
Copyright.  Texto de Luana Cruz,
doutoranda e mestre em Estudos de
Linguagens pelo Cefet-MG. Jornalista
graduada pela PUC Minas. É
professora em cursos de graduação e
pós-graduação na Newton Paiva, PUC
Minas, UniBH e ESP-MG. Escreve para
os sites Minas Faz Ciência e gerencia
conteúdo nas redes sociais,  além de
colaborar com a revista Minas Faz
Ciência.
 
Original publicado no site Minas Faz
Ciência em outubro de 2018.

Afeto e memória

Yuri Vieira é do Sul de Minas Gerais, mas vive em São João del-Rei
há 10 anos. Além de estudar música, trabalha com bateria e
percussão. Sempre se interessou pela cultura afro-brasileira, por
isso decidiu desenvolver esta pesquisa. “A primeira vez que estivem
na cidade, fique hospedado em uma casa ao lado da Igreja de São
Francisco. Acordei com a revirada do sino e fiquei assustado
porque nunca tinha ouvido. Fiquei impressionado e percebi que
existia uma forma de tocar. Mais tarde, vi que era uma forma muito
próxima das manifestações culturais afro-brasileiras”,  conta.
 
Além de São João del-Rei,  há nove cidades com tradição em
linguagem de sinos, porém na cidade histórica mineira a cultura é
mais preservada. Em outras localidades, a técnica de tocar foi
alterada.“Por aqui,  o sino assume vários papeis. Já teve um caráter
de comunicador, como por exemplo, o toque do nascimento quando
uma mulher dava à luz, ou o toque da morte. Com o crescimento
urbano, fica impossível comunicar esses acontecimentos. Com o
tempo, o sino assumiu a função de engrandecer os festejos”,
afirma.
 
Segundo o pesquisador, um dos eventos mais simbólicos é o Ofício
das Trevas, na quarta-feira da Semana Santa, um ritual que
acontece do mesmo jeito há 200 anos e nem mesmo o Vaticano faz
com tanta fidelidade à tradição.Em meio aos toques, nascem
relações de amor e ódio pelos sinos. “Quem mora no Centro gosta
porque tem isso como memória de vida. Tem gente que acha
incômodo porque há festejos em que o sino está tocando às 5h. O
fato curioso é que a própria população se mobilizou para pedir ao
IPHAN o registro de Patrimônio Nacional,  o que ajudou a cidade a
ganhar o título de terra dos sinos que falam”.
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A capa que ilustra a edição #6 da Revista Mais Vertentes  não é por
acaso. Olhar a cidade sob uma nova perspectiva, além do centro
histórico, mas também do cotidiano da cidade, foi um desafio. E para
materializar as diversas pautas em imagens, nos inspiramos no trabalho
realizado pela jovem estudante de Jornalismo da Universidade Federal
de São João del-Rei (UFSJ),  Thaís Andressa ,  que vem se destacando em
vários concursos de fotografia. As fotos de Thais também ilustram o
Especial 306 de SJDR.

 
Nascida e criada em São João del-Rei,  a jovem de apenas 25 anos, além
de talentosa, já detém de prêmios e exposições importantes pelo país.
Ela foi destaque, recentemente, do Concurso Cultural Fotográfico que
é promovido pelo site Tudo Pra Foto.

"Minha maior inspiração é o

cotidiano, a simplicidade, a

arquitetura e o povo. Gosto de seguir

pelas ruas em busca de instantes, de

espontâneos e de olhares. Sempre

admirei a arquitetura de cidades

históricas como São João del-Rei,

Tiradentes e Ouro Preto, e esse

encantamento me move e inspira

diariamente. Encontrei um estilo nas

fotografias de reflexos, sejam em

poças d’água ou outras superfícies

espelhadas. Desperta-me interesse

essas abstrações, esse jogo entre o

“real” e o imaginário. Sou apenas

uma fotógrafa em construção em

busca das poéticas urbanas e dos

reflexos cotidianos", diz Thais. 
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Se para Leonardo da Vinci pintura era coisa mental,  para o artista São-
Joanense, Diego Mendonça  (37),  ela também é física, espiritual e até
fisiológica, em certos aspectos. É difícil  fugir do pincel para quem
cresceu observando o pai no ofício da arte e encontrou abrigo nesse tipo
de linguagem. E, curiosamente, São João del-Rei é um cenário fértil  para
esse tipo de ofício. 

O São-Joanense Diego Mendonça já
rompeu a barreira de "novos artistas" e
hoje transita com maestria como
expoente do mundo das artes plásticas. 
 
Nasceu e cresceu rodeado por arte: o
pai,  José Maria Mendonça, é escultor.
Além disso, o jovem também frequentou
e estudou, desde pequeno, o
Conservatório de Música Padre José
Maria Xavier.
 
Em entrevista a revista Mais Vertentes

#6 ,  Diego nos recebeu em seu ateliê no
bairro do São Caetano, em São João del-
Rei,  em meio às suas magníficas obras e
sua admirável coleção particular de
outros artistas.

FOTOS MAIS VERTENTES



 Nos conte um pouco de sua história?

Nasci e fui criado em SJDR. A arte foi surgindo por acaso na minha
vida. Desenho desde criança. Lembro que meus cadernos eram
repletos de desenhos. Mais desenhos que matérias (risos).  E também
por meio da minha família.  Meu pai é escultor e nossa família
sempre respirou arte.  Além disso, morar em SJDR é uma inspiração.
A todo lugar que você vai tem arte.  Também passei grande parte da
minha infância estudando no Conservatório de Música Padre José
Maria Xavier.
 
Como as artes plásticas surgiu na sua vida profissional?

Fazia muita festa para crianças com painéis de isopor, maquetes e
trabalhos escolares.  Um dia meu pai me incentivou a pintar em
madeira.  Na época estava em alta pinturas em madeira de
demolição. Aos 15 anos pintei em um painel de madeira a imagem de
um leão. 
Do nada vendi o quadro por R$ 100 reais,  que na época era muito
dinheiro, mais de meio salário mínimo. Fiquei numa empolgação e,
com isso, parei com as festas infantis e passei a pintar quadros. 
 
Quais influências você utiliza para se inspirar e formar seu estilo

de pintura?

Em 2006 comecei a ter aulas com o João Garboggini Quaglia (famoso
pintor,  desenhista,  gravador, i lustrador e professor Baiano, além de
renomado artista que morou em São João del-Rei) .  Estudei com ele
por oito anos. E,  com certeza, é inevitável a influência do mestre na
vida do aluno. Após sua morte, f ique três anos pintando sozinho.
Porém, em 2018, me aproximei mais da Yara Tupynambá (artista
plástica mineira,  de Montes Claros, que hoje mantém um instituto
em Belo Horizonte).  Comecei a frequentar o ateliê dela,  em BH, e
também a ter uma certa influência dos trabalhos que ela realiza.
Estou aprendendo, com ela,  a pintar em acríl ico que é totalmente
diferente da pintura a óleo, na qual eu sempre realizei .  
Estou finalizando uma nova coleção baseada e influenciada pelos
trabalhos dela para marcar essa fase boa que estou com ela.  Mas um
artista só adquire um esti lo mesmo aos 70 anos de idade (risos).  Só
depois que já pintou de tudo, fez de tudo e aí  o processo artístico
vai sofrendo mutações de acordo com sua influência,  vivência,  vida,
pessoalidade, coisas que te acrescentam e/ou querdescartar.  E esse
processo só amadurece após muitos anos.
 
Como você se formou artisticamente, além do Conservatório de

Música?

Eu não segui carreira artística.  Aos 18 anos entrei em conflito com a
minha família,  pois ninguém queria que eu fosse artista.  Com isso,
fiz um concurso da EsSA para ser militar e me formei como sargento
em Três Corações, sul de Minas Gerais.



Depois fui  servir e morar em
Santos/SP.  Lá entrei  na faculdade
de Direito (UniSantos) ,  pois queria
seguir a carreira mil itar.  A arte,
nesse período, se tornou hobby aos
finais de semana e férias.  Mas,
dentro da corporação, os oficiais
começaram a ver meus trabalhos e
me demandar trabalhos.  Pintei
quadros para o museu do batalhão,
restaurei  quadros,  pintei  para o
refeitório etc.   De repente me
perguntei  o que estou fazendo aqui?
Sou mil itar ou artista? Daí resolvi
retornar para SJDR e trabalhar com
o meu pai  na empresa de móveis.
Finalizei  o curso de Direito em
SJDR, depois entrei  no curso de
cerâmica da UFSJ,  mas percebi que
não era minha paixão,  e agora estou
fazendo mestrado em Arte,
Urbanidades e Sustentabil idade,  no
PIPAUS, da UFSJ.

E quando sua arte ganhou

repercussão nacional e

internacional?

O amadurecimento do meu trabalho
foi quando comecei a trabalhar com
o Quaglia. Foi ele quem abriu meus
olhos verdadeiramente para as artes.
Infelizmente, aqui (em SJDR) as
pessoas não conhecem muito e não
valorizam o trabalho dele. Mas
Quaglia era e ainda é muito famoso
no Brasil ,  e me incentivou a me
inscrever em editais,  concursos e
exposições. Foi quando ganhei
minha primeira medalha no Salão de
Artes do Rio de Janeiro que as coisas
começaram a clarear na minha vida.
Logo depois veio o convite para
expôr no Consulado Brasileiro, em
NY, em 2011.  Daí em diante foi um
boom na minha carreira e diversos
convites foram surgindo.



 O que atrai você em SJDR, além da paisagem inspiradora e

histórica? 

A cidade inspira arte, além disso adoro o povo que é muito
acolhedor. É muito bom encontrar pessoas nas ruas e conversar por
horas. Mesmo eu sendo pastor, eu acho as igrejas belíssimas, entro
nelas para visitá-las e ainda encontro com o bispo e o Pe. Geraldo
que me perguntam o que estou fazendo por lá (risos).
 
O que você acha que ainda precisa melhorar na cidade?

Muitas coisas. Começar com a mentalidade das pessoas que não
valorizam o artista local.  Outra questão é que SJDR tem um potencial
turístico inigualável e, infelizmente, não é explorado. Nós que
vivemos na cidade, tendemos a nos acostumar e se acomodar com o
cenário do dia a dia. Mas o centro histórico de SJDR é maravilhoso,
as igrejas são maravilhosas, de cair o queixo, e por que não é
explorado? Por causa de uma cultura que vem sendo levada há anos -
a cultura do asfalto, do abre e tampa buraco. Investir em turismo é
um processo que demora tempo e investimentos. Infelizmente, os
políticos, querem retorno e mídia a curto prazo. Isso não irá
acontecer. Precisamos avançar uns oito anos com o marketing
voltado ao turismo e, só daí,  conseguiremos colher frutos disso. É o
que aconteceu em Tiradentes, que atualmente até importa mão de
obra! A população precisa entender que não vai vir empresas para a
cidade. Estamos distantes das grandes rodovias e da capital.  A única
solução para SJDR é investir no turismo. Só que não entenderam isso
ainda. Vivem à margem da universidade - lembrando que estudante
só gasta dinheiro com remédio e bebida, infelizmente. E o turismo é
uma das economias que mais geram emprego e desenvolvimento para
as cidades. É uma pena que a cidade não respira isso. Temos um
potencial enorme, mas não exploramos.
 
 
 
 
Premiações

Premiado em diversos salões de arte em vários países. Medalha de bronze no
Triatlon das Artes de Vaduz, no Principado de Liechtenstein; ficou em terceiro
lugar no voto popular do Salão de Arte Contemporânea do Carrousel du Louvre
Museum, em Paris – França (2015);  além de diversos salões de arte no Brasil ,
entre eles: Medalha de Ouro no Salão Nacional de Arte da ADESG (2013 – Rio de
Janeiro),  onde recebeu Menção Especial do Júri,  também o Prêmio Destaque no
Salão Nacional da ADESG no TRT (2013 – Rio de Janeiro),  Medalhas de Bronze no
Salão de Artes da Academia Brasileira do Meio Ambiente (2012 – Rio de Janeiro),  e
no Salão de Artes Plásticas da Escola Superior De Guerra (2012 – Rio de Janeiro).
 
Exposições

Já perdeu a conta de quantas exposições participou, entre as individuais e
coletivas. Foram mais de 50, destaque para os trabalhos expostos na sede da ONU
(Organização das Nações Unidas);  no Consulado do Brasil  em New York; nas
Bienais de Versalhes – França; e de Moita – Portugal.  Mas também já expôs seus
trabalhos em cidades importantes como Hight Point (EUA), Florença, Viena,
Porto, Barcelona, Versales, Vaduz, Dubai,  além de vários locais em território
nacional,  como São Paulo, Brasília,  Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiros,
Tiradentes, São João del-Rei e outras.
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Pesqu isa  inéd i ta  rea l i zada  pe lo
Min is tér io  do  Tur i smo reve la  os  10
dest inos  ma is  procurados  em
viagens  nac iona i s  nos  meses  de
junho  e  ju lho  de  2019 .  For ta leza
(CE) ,  Mace ió  (AL ) ,  Nata l  (RN) ,
Gramado  (RS ) ,  R io  de  Jane i ro  (R J ) ,
Por to  Seguro  (BA ) ,  Ipo juca  (PE ) ,
São  Pau lo  (SP ) ,  Sa lvador  (BA )  e
Campos  do  Jordão  (SP )  es tão  nas
10  pr ime i ras  pos ições ,
respect ivamente ,  entre  as  c idades
que  foram mais  procuradas  pe los
tur i s tas  nac iona i s  para  as  fér ias
de  junho  e  ju lho  deste  ano .  
 
São  João  de l-Re i  nem fo i  c i tado ,
mas  c idades  mine i ras  como Be lo
Hor izonte ,  Brumadinho  ( Ins t i tuto
Inhot im) ,  Cap i tó l io ,  Conce ição  de
Ib i t ipoca ,  T i radentes  e  São  Tomé
das  Letras ,  nes ta  ordem,  constam
na  pesqu isa .   
 
 

A sondagem foi realizada com 2 mil
agências de viagens do país. Além
disso, o estudo traz a perspectiva
das empresas em relação ao
desempenho, faturamento, demanda
de serviços e geração de empregos
de maio a outubro de 2019.
 
O turismo é uma das atividades
econômicas mais lucrativas e que
mais geram empregos no mundo. São
João del-Rei possui condições
naturais e geográficas (ambiental,
clima, vegetação e formas de relevo),
e histórico (edificações, paisagem
arquitetônica, igrejas, museus e
monumentos históricos) de
encherem os olhos e a alma. Mas,
culturalmente (eventos culturais,
estrutura comercial e de
infraestrutra, conferências nacionais
e internacionais e mão de obra)
ainda precisam ser ampliadas e
melhoradas.

FOTO THAIS ANDRESSA



Um turista e artista que
frequentemente visita São João del-
Rei ressaltou que “a cidade é
maravilhosa para ser explorada: tem
clima europeu, uma arquitetura
portuguesa, mas o atendimento
ainda é indígena”, ressaltou ele. 
 
De acordo com estudos técnicos,
isoladamente, o turismo tem o dobro
do potencial de desenvolvimento
econômico de um país”,  destacou o
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro
Antônio, e complementou que "esse
potencial econômico nos municípios
ainda é maior e pode quadruplicar",
ressaltou o ministro. Claro que
seríamos pretensiosos em comparar
São João del-Rei com países
europeus, apesar da cidade ter
potencial que poderia ultrapassar
muitos países tradicionalmente
turísticos. Mas, nossa proposta é
apontar as melhorias necessárias
para que a cidade se desenvolva e
ofereça melhores condições de
desenvolvimento turístico e,
consequentemente, mais trabalho e
renda para São João del-Rei.
 
Quando olhamos a preservação do
patrimônio arquitetônico, a cidade
avançou bastante nos últimos anos e
foi destaque do ranking estadual de
ICMS Cultural de 2019, l iberado pelo
Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico (Iepha-MG,
onde ocupou a segunda colocação
na região. Em 2018, a cidade já havia
subido para o 16º lugar do ranking
entre os 788 municípios mineiros.
Na nova tabela publicada em 2019,
SJDR lidera o segundo lugar,
perdendo apenas para a cidade de
Mariana. 
 

E s t e s  r e c u r s o s  p o s s i b i l i t a r a m  a
S e c r e t a r i a  d e  C u l t u r a  e  T u r i s m o
d e  S J D R  r e v i t a l i z a r  p o n t e s  e
p r é d i o s  h i s t ó r i c o s  d a  c i d a d e .
 
P o r é m ,  S J D R  a i n d a  s e  d e b a t e
c o m  q u e s t õ e s  b á s i c a s  d e  i n f r a -
e s t r u t u r a ,  c o m o  a  f a l t a  d e
s i n a l i z a ç ã o ,  c o n s e r v a ç ã o  d a s
e s t r a d a s  e  d o s  m u s e u s ,  i g r e j a s  e
c o m é r c i o  f e c h a d o s  a o s  f i n a i s  d e
s e m a n a ,  a e r o p o r t o  s u b u t i l i z a d o ,
t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  e
a c e s s i b i l i d a d e  p a r a  p e s s o a s  c o m
d e f i c i ê n c i a ,  l i m p e z a  u r b a n a ,
e s g o t o  à  c é u  a b e r t o  e  m u i t o s
o u t r o s .  A l é m  d e s s e s ,  o u t r o
p o n t o  a  s e r  o b s e r v a d o  é  a  f a l t a
d e  c a p a c i t a ç ã o  e / o u
t r e i n a m e n t o  d o s  t r a b a l h a d o r e s
q u e  p r e s t a m  s e r v i ç o s  n o
t u r i s m o  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a
f a l t a  d e  c o n s c i e n t i z a ç ã o  d a
p r ó p r i a  p o p u l a ç ã o .  N ã o  é  d e
h o j e  q u e  o s  t u r i s t a s  r e c l a m a m
d o  p é s s i m o  a t e n d i m e n t o  n a s
c i d a d e s  m i n e i r a s ,  e s p e c i a l m e n t e
n a  r e g i ã o  d a s  V e r t e n t e s .  D o
p o n t o  d e  v i s t a  d o  t u r i s m o
i n t e r n a c i o n a l ,  v i a j a n t e s  a i n d a
e n f r e n t a m  a  f a l t a  d e
p r o f i s s i o n a i s  q u e  f a l a m  o u t r o s
i d i o m a s ,  c o m o  o  i n g l ê s .  
 
A  c i d a d e  t a m b é m  p o d e r i a
e x p l o r a r  o  t u r i s m o  d e  e v e n t o s  e
d e  n e g ó c i o s ,  a g r o n e g ó c i o s
( d i f e r e n t e  d a  E x p o s i ç ã o
A g r o p e c u á r i a  q u e  n ã o  a t r a i
t u r i s m o  a l g u m ) ,  d e s p o r t i v o  e  d e
a v e n t u r a s ,  o u  a t é  e c o l ó g i c o  o u
e c o t u r i s m o .  P a r a  q u e  e s t e
ú l t i m o  p o s s a  g e r a r  r e n d a ,  a s
á r e a s  e  e c o s s i s t e m a s  n a t u r a i s
p r e c i s a m  s e r  p r o t e g i d a s .

FOTO  MAIS VERTENTES



 município carece de um policiamento
extensivo, especialmente à noite,
evitando pequenos furtos, assaltos e
problemas mais graves, garantir a
segurança das pessoas, além de
minimizar as pichações ao patrimônio
público, lixos e poluição ambiental e
visual, que são fatores repulsores de
turistas.
 
Para que tudo isso aconteça, a
educação e formação profissional
adequada são essenciais para o sucesso
na gestão da atividade. Em virtude da
dificuldade em prestar serviços com
boa qualidade no setor turístico, em
razão da especificidade de seus
segmentos e, pelo crescente nível de
exigência do turista, as cidades que
pretendem desenvolver o turismo
necessitam estar preparadas para
atingir a excelência no atendimento.
Hoje, por exemplo, os grandes eventos
que acontecem na cidade vizinha
Tiradentes, as empresas são obrigadas a
trazer mão de obra de Belo Horizonte
ou outras capitais, devido à baixa
qualificação dos profissionais locais,
especialmente quando se trata de
turismo de luxo.

 
 
O ecoturismo é outra modalidade
pouco  explorada e que cresceu
muito nas últimas décadas. Embora
mais lento, o crescimento do
ecoturismo tem sido progressivo, e
investimentos estão sendo
realizados internacionalmente para
explorar esse potencial no Brasil .
 
Vale ressaltar que Minas Gerais,
especialmente entre o Campo das
Vertentes até o sul da Bahia, possui
o ecossistema mais diverso e antigo
do mundo, o Campo Rupestre. 
 
Infelizmente as políticas públicas
voltadas para essa atividade
(Esgotamento Sanitário e
preservação ambiental) ainda são
insuficientes e/ou quase nulas. E,
neste setor, nossa vizinha Carrancas
saiu na frente e comemora o
crescimento turístico por causa do
ecoturismo crescer a cada ano.
 
Segurança é outro ponto de atenção.
Apesar da cidade de SJDR ser
pacata, não podemos ignorar,
também, a segurança - ou a falta
dela -, pois o

FOTO PREFEITURA DE SJDR



Mas a indústria do turismo não pode ser analisada
apenas sob a ótica da geração de empregos, ou de uma
nova possibilidade econômica, em que alguns países
não conseguem explorar todo o seu potencial,  como é
o caso do Brasil .  Segundo um professor da UFSJ, há
ainda que se resgatar o "desenvolvimento social,
cultural e econômico das comunidades. São João del-
Rei não se limita ao centro histórico e os bairros,
comunidades e toda a cidade fazem parte do mesmo
ecossistema", alerta o professor.

Dentre os benefícios que a indústria do turismo

oferece para os municípios, podemos destacar:

 
1)  Desenvolvimento social,  cultural e econômico das
comunidades (além do centro histórico);
2) Agregação de renda através de atividades ligadas ao
turismo;
2) Resgate e preservação cultural dos patrimônios
artístico e arquitetônico;
3) Valorização do artista local;
Promoção da preservação ambiental nas áreas
turísticas e APAs;
4) Aumento das perspectivas de trabalho para a
população local;
5) Promoção da preservação ambiental nas áreas
turísticas e APAs;

6)  Aumento das perspectivas de trabalho para a
população local ;
7 )  Ordenamento de at iv idades comerciais  e  de
prestação de serviços para o turismo;
8)  Aumento no consumo de serviços e  produtos nos
municípios;
9)  Geração de novos negócios diretos e  indiretos;
10)  Formatação de rotas turíst icas para serem
percorridas a  pé,  a  cavalo,  de bicic leta ,  ou de carro;
11 )  Elaboração de um guia com mapa turíst ico
regional ;
12)  Caderno sobre oportunidades de negócios;
13)  S inal ização turíst ica no percurso da região;
14)  S istema de informações turíst icas regional ;
15)  Apoios a  promoção e divulgação regional  (em
sites ,  periódicos,  fo lder ,  part ic ipação em feiras  e
eventos) ;
16)  Desenvolvimento regional  nos aspectos
econômicos,  sociais ,  ambientais  e  culturais .
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A cidade de São João del-Rei é um
dos poucos municípios mineiros que
frequentemente recebe verbas para a
saúde por meio de emendas
parlamentares. Só em 2019, foram
mais de R$ 1,5 milhões de propostas
dos deputados federais Aécio Neves
(PSDB), Dr. Frederico (Patriota),
deputado estadual Doorgal de
Andrada (Patri) ,  entre outros.  
 
A Cidade dos Sinos também é
conhecida, pelos populares, como a
"Cidade dos Médicos", devido à
quantidade de clinicas, consultórios
e profissionais da saúde espalhados
pela cidade. Mas os beneficiários são
os que possuem um bom plano de
saúde ou podem pagar consultas
particulares. Pois essa categoria
também tem fama de "clubinho" na
cidade. 

E, segundo fontes ouvidas, um novo
médico sofre para se instalar por
aqui, pois há boicotes por todos os
lados.
 
Saindo do particular e olhando para
a saúde pública pelo SUS, o
município ainda precisa avançar, e
muito, com um amplo planejamento
na área da saúde e maior
transparência na util ização dos
recursos recebidos. 
 
Dados do IBGE de 2017 mostram que
a mortalidade infantil  e internações
devido a diarreias, itens básicos para
se identificar a qualidade da saúde
de um município, SJDR está com a
média de 13.35 para 1.000 nascidos
vivos. As internações devido a
diarreias são de 0.8 para cada 1.000
habitantes. 

FOTO MAIS VERTENTES



Com isso, a cidade ocupa a 350a e
265a posições, respectivamente, no
estado de Minas Gerais. E, na micro
região das Vertentes, ocupa a 8a
colocação.
 
Um dos maiores desafios do
município, segundo especialistas, é
desafogar a UPA que hoje recebe um
volume alto de pacientes do
município e das cidades vizinhas,
especialmente, Santa Cruz de Minas.
Segundo uma fonte ouvida pelo Mais
Vertentes, a UPA nos finais de
semana chega a ficar superlotada, e
profissionais da saúde já alertaram
sobre o problema.  
 
Essa superlotação não é de hoje,
desde 2017, o médico João Reus,
diretor da UPA de São João del-Rei,
já dizia que "sofremos também com a
falta de vagas nos hospitais,
inclusive nos CTIs (Centros de
Tratamento Intensivo).  Como as
famílias, a  gente chora, se
desespera para conseguir uma vaga”. 
 
Pacientes e moradores relatam horas
na UPA para passarem só pela pré-
triagem, cerca de 2 horas. Outros
usuários do serviço já ficaram até 5
horas somente para tomar um soro
devido à "viroses".
 
O Dr. Reus explica que a UPA é pré-
hospitalar fixo, enquanto o Samu
(Serviço de Atendimento Médico de
Urgência) é pré-hospitalar móvel.  “A
UPA não é hospital,  não tem
equipamentos médicos sofisticados.
É somente para atender casos de
urgência e emergência. Não é a UPA
que escolhe o  hospital para que o
paciente seja internado. 

Existe uma Central de Regularização,
em Barbacena, que determina o local
da internação”, explica o médico.
 
Por outro lado, tanto a Santa Casa de
Misericórdia quanto o Hospital
Nossa Senhora das Mercês, ambos
em SJDR, que deveriam atender
casos de baixa e média complexidade
no pronto-socorro, pelo SUS, estão
orientando os cidadãos a seguirem
para a Unidade de Pronto
Atendimento para atendimento de
emergência.
 
Segundo o advogado Dr. Adailton
Silva, especialista em Direito
Administrativo e Auditor
Administrativo do Estado de MG,
essa ação da Santa Casa e do
Hospital N.S. das Mercês é proibida
por lei.  "Venho falando
constantemente sobre a
obrigatoriedade da Santa Casa de
Misericórdia e do Hospital Nossa
Senhora das Mercês em prestarem
atendimentos às pessoas que
procuram seus serviços em caráter
de urgência e emergência. Elas não
podem ser recusadas pelos
estabelecimentos de saúde, sejam
públicos ou privados”, explica Dr.
Adailton. Segundo o advogado, a
Resolução 6.713/19 da Secretaria de
Estado de Saúde de MG garante o
direito de atendimento do cidadão.
Ele explica também que há repasses
mensais específicas do Estado para
ambas as casas de saúde, sendo R$
100.000,00 mensal para o Hospital
das Mercês e R$ 200.000,00 mensal
para a Santa Casa de Misericórdia.
"Não é favor, é direito da população
ter atendimento público gratuito e
de qualidade”, defende o advogado.



"Estas outras instituições de saúde
cobram valores bem menores que o da
Santa Casa de São João Del-Rei, há
instituições que inclusive não cobram
pela permanência dos estudantes,
apenas exigindo o pagamento dos
preceptores", concluiu uma estudante.
 
Custos 

A UPA, no bairro Caieiras, atende a
uma média diária de 150 pacientes,
cerca de 3 mil pessoas por mês,
diariamente, inclusive nos fins de
semana e feriados. Tem um quadro de,
aproximadamente, 120 funcionários,
sendo 27 médicos, 10 enfermeiros e 28
técnicos de enfermagem. Seu custo é
de R$ 900 mil reais por mês. O
governo federal ajuda com R$ 300 mil
e o restante é bancado pela prefeitura.
 
A enfermeira-chefe, Eliene Andrade,
alerta que 60% da demanda são
oriundos de casos ‘verdes’, ou seja,
doenças consideradas leves que
podem ser atendidas pelos postos de
saúde. “Isso sobrecarrega a UPA que
prioriza os casos ‘amarelos’ e
‘vermelhos’, de maior gravidade”. 
 
Já o secretário municipal de Saúde,
José Marcos Ferreira, informou que,
atualmente, o Estado está com uma
dívida de aproximadamente R$ 20
milhões com a cidade de São João del
Rei. “O Município banca a parte do
governo estadual nas despesas,
principalmente com a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) e outros
programas de saúde".
 
 

Uma moradora de SJDR e usuária dos
serviços de saúde diz, indignada, que
"a Santa Casa foi feita para salvar
vidas e agora virou comércio e está só
comprando os médicos", desabafou.
Segundo ela, os médicos compactuam
e que "só comprando uma vaga, senão
você morre", disse ela.
 
A Santa Casa também foi denunciada
neste ano por estudantes de medicina
da Universidade Federal de São João
del-Rei (UFSJ) que alegam sofrer
"boicote" por parte dela, ao privilegiar
os alunos da instituição privada
(Uniptan) nas vagas de estágios de
São João del-Rei.  
 
A Santa Casa não desmente, mas se
defende ao dizer que há discordância
com os valores repassados por aluno
pela UFSJ para pagamento dos
preceptores. Os valores da UFSJ são
menores que da Uniptan. 

"Indignação, há camas vazias nos
hospitais e na Santa Casa e eles
falam não ter vagas. Enfim, quem não
tem dinheiro em São João del-Rei
morre", desabafa a usuária da UPA.
 
A cidade avançou, nos últimos anos,
com a vinda de dois cursos de
medicina para o município, um na
universidade federal,  UFSJ, e outro
na instituição particular, Uniptan.
Mas ainda encontra dificuldades de
planejamento para alocar esses
estudantes na prática e/ou
residência, e os mesmos estão sendo
obrigados a recorrerem às cidades
vizinhas para se formarem. 
 
"Enquanto a Santa Casa desta cidade
não faz por onde acolher os
estudantes da UFSJ, outras Santas
Casas são mais receptivas à presença
dos alunos, como as de Barbacena e
Lavras",  desabafa uma aluna. 



Desperdício e falta de planejamento

 
Entre os desperdícios de recursos
públicos, falta de planejamento na
saúde, entre outras áreas de São João
del-Rei, estão as diversas obras
iniciadas e paradas. 
 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dom
Lucas, que fica no bairro de Tijuco,
deveria ter sido entregue em 2016,
mas hoje está à mercê de furtos e
ponto de drogas. A denúncia foi feita
pelo morador e líder comunitário, Luiz
Eduardo Da Lorrayne. "Até quando
vamos continuar vendo as coisas
acontecendo de errado e ficar
calados? A prefeitura já prometeu
diversas vezes entregar a obra, da
última vez, ainda esse ano, prometeu
fazer uma nova licitação e entregar a
obra em 60 dias. Já se passaram quase
um ano", lamenta Luiz Eduardo.
 
Outra denúncia partiu do próprio
presidente da Câmara Municipal, Igor
Sandim, onde 15 veículos entre vans e
ambulâncias encontram-se paradas há
anos e até sucateadas devido a falta de
uso. Dos 17 carros e ambulâncias que a
Secretaria Municipal de Saúde possui,
apenas dois estão em uso, quatro em
perda total e o restante aguardando,
há meses, conserto ou regulamentação
dos documentos.
 
"Em uma cidade do porte de São João
del-Rei é inadmissível o transporte da
saúde ter apenas dois veículos em
funcionamento para atender os
tratamentos fora de domicílio. São
pessoas perdendo cirurgias
agendadas, retornos pós-operatórios e
consultas médicas", disse o presidente
da Câmara dos Vereadores, Igor
Sandim.

SUS reduz orçamento e repasse

Em quase 30 anos de SUS, no entanto,
diminuiu a parcela que o governo
federal planejava, originalmente,
destinar à Saúde.
 
Em 1988, a Constituição previa que
fossem usados, na Saúde, 30% do
orçamento da Seguridade Social
(formado pela soma de contribuições
como o PIS, Programa de Integração
Social,  e o Pasep, Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor
Público).
 
Em 1992, durante o governo Collor,
essa determinação foi descumprida.
Desde então, o percentual de 30%
nunca foi aplicado. “Em 28 anos de
SUS, nunca tivemos financiamento
adequado”, diz Arthur Chioro,
professor da Universidade Federal de
São Paulo e ex-ministro da Saúde
durante o governo Dilma Rousseff.  A
participação federal no financiamento
da saúde pública minguou. Em 1991, a
União respondia por 73% e os
municípios  por 12%. 

A população aumentou e envelheceu,
os gastos aumentaram, mas o
investimento federal não cresceu no
mesmo ritmo. Em 2015, a União
respondeu por 43% do investimento
público em saúde e os municípios
por 31%.
 
O que os números mostram, no
entanto, é que, aos poucos, o
governo federal pisou no freio: em
1991, ele respondia por 73% do
investimento público em saúde no
país e os municípios por 12%. Com o
passar dos anos, a população
aumentou e envelheceu, os gastos
aumentaram, mas o investimento
federal não cresceu no mesmo ritmo.
 Em 2015, a União respondeu por 43%
do investimento público em saúde e
os municípios por 31%. “A União vem
diminuindo progressivamente sua
responsabilidade pelo financiamento
do SUS e deixando uma carga
excessiva sobre os municípios”,  diz a
pesquisadora da Fiocruz no Rio de
Janeiro, Dra. Ligia Giovanella, que
particupou das conclusões dessa
pesquisa. 



"Ressalto também que o Município dispõe de duas vans
para atender tratamentos fora do domicílio com viagens
diárias para a cidade de Belo Horizonte e Juiz de Fora.
Por falta de planejamento as mesmas não se encontram
prestando serviço, falta manutenção e pagamento de
documentos. Esse descompromisso com a população faz
com que o Município desembolse em média R$ 1.600 reais
por dia com a terceirização do serviço", disse Sandim.

Uma das diversas demandas oriundas da população em
São João del-Rei é a necessidade de um plantão
pediátrico 24 horas, tanto nas urgências e emergências
quanto nos atendimentos espontâneos da Santa Casa e
Hospital N. S. das Mercês. O município possui mais de 89
mil habitantes, superior aos 84 mil do censo de 2010, e
polo da região mineira dos Campos das Vertentes que
alcança 12 municípios com, aproximadamente, 228 mil
pessoas e ainda não possui esse tipo de profissional
disponível.
 
Outra necessidade que vem ganhando força é a instalação
de um Hospital Regional Universitário de Alta
Complexidade no município, assim como já possui em
Barbacena. Reivindicação que culminou em abaixo
assinado para que este hospital possa ser construído no
local do Centro de Convenções EXPOMINAS - São João
del-Rei,  considerado um elefante branco para a cidade.

Segundo o advogado Dr.  Adai l ton Si lva ,  autor do
projeto,  "há um desejo da população para que aquele
prédio se ja  adaptado para se tornar um Hospital
Regional  Universitár io de Alta  Complexidade,  que
atenderá nas especial idades de obstetr íc ia ,  pediatr ia
e cardiologia" ,  conta ele .  
 
Segundo o advogado,  o  prédio sendo adaptado para
um Hospital  Públ ico,  prestaria ,  diar iamente,
"atendimentos através do SUS a toda população,
gerando centenas de empregos diretos e  indiretos,
atraindo novos invest imentos,  aquecendo a economia
municipal ,  a lém de possibi l i tar  aos estudantes de
Medicina,  Enfermagem, Psicologia ,  Ciências
Contábeis  e  Administração da UFSJ  acesso a  um local
próprio para estagiarem, benef ic iando continuamente
não só São João del-Rei  mas toda a  microrregião do
Campo das Vertentes" ,  expl ica o autor do abaixo
assinado.  



São João del-Rei tem mais de 80 mil
habitantes distribuídas em sete
bairros do perímetro urbano: Centro,
Fábricas, Colônia do Marçal,  Bonfim,
Tijuco, Matosinhos e Senhor dos
Montes, além de distritos.  As
reclamações de abastecimento de
água e esgoto não tratados no
município chegam a ser da época do
império, mas se intensificou ainda
mais nos últimos 10 anos por falta de
planejamento, gestão e recursos.
 
Entre os maiores índices de
reclamações da cidade, podemos
afirmar que saúde e água são as
campeãs, respectivamente.
Diariamente, moradores
compartilham nas redes sociais a
situação precária com que chega a
água até as torneiras (barrenta,
escura e com forte odor),  além dos 

vazamentos constantes e a
intermitência do abastecimento.
 
Dos quase 30 milhões de litros
captados por dia em São João del
Rei,  sete milhões são desperdiçados,
segundo o Damae. É como se, a cada
quatro litros de água, um litro fosse
direto para o ralo. Os vazamentos
subterrâneos podem ser encontrados
em várias regiões da cidade e a
quantidade desperdiçada daria para
abastecer outro município do porte
de São João del Rei,  segundo uma
fonte do próprio Damae.
 
Para diminuir o desperdício, segundo
o Damae, há um trabalho de
monitoramento realizado no
município que visa identificar
vazamentos subterrâneos na região
central da cidade.



Enquanto a tubulação não é
renovada, os poços artesianos
próximos a córregos do Rio Acima
são utilizados. A captação através
dos poços corresponde, segundo o
Damae, a cerca de 25% do
abastecimento de São João del Rei,  e
a intenção é que o abastecimento
cubra todo o município. 
 
O Departamento Autônomo de Água
e Esgoto (Damae) sempre dá as
mesmas justificativas: rede antiga,
estiagem de água no verão e,
pasmem, o frio trinca os canos que
abastecem o centro de SJDR no
período do inverno. 
 

“É preciso lembrar que associado a
esses dois pontos, temos o grande
aumento de fluxo de carro. Nosso
rede é muito antiga. Alguns canos
são dá época de Dom Pedro ainda”,
explica um colaborador do Damae.
 Um ex-diretor do Damae também
informou que a tubulação é velha e
vazamentos são comuns. 
 
“Os problemas são estruturais: redes
muito velhas, manobras e falta de
capacidade energética para bombear
mais água. As redes antigas
provocam uma média de cinco a oito
vazamentos por dia”,  comentou.

ESGOTO

 
Quem, acima dos seus 40 anos,
nunca nadou nos rios e córregos de
São João del-Rei não teve infância.
Especialmente no Córrego da Água
Limpa, Ouro Preto e até no Córrego
do Lenheiros. "As águas dos
córregos São-Joanenses estão
poluídas, principalmente por
material orgânico (coliformes
fecais),  mas foi detectada a presença
de metais pesados (cádmio, chumbo
e, virtualmente, mercúrio) de risco
para a saúde". 

“Esta foi a conclusão de um estudo
elaborado há 20 anos,
“Determinação dos principais
poluentes presentes na região
hídrica de São João del-Rei”,  pelos
professores Honória de Fátima
Gorgulho (coordenadora),  Lauro
Camargo Dias Junior, Wellington
Garcia de Campos e Marco Túlio
Raposo, além de Anderson
Guimarães de Oliveira. De lá para cá,
podemos afirmar que só piorou.



GESTAO

 

O Damae também passa sérios

problemas de gestão que se extende

há anos: A autarquia deve, segundo

fontes ouvidas por Mais Vertentes,

aproximadamente, R$ 50 milhões à

Companhia Energética de Minas

Gerais (Cemig).  "Esses débitos já

levaram a Cemig, em anos anteriores,

a se recusar a ampliar o serviço, e a

água dos poços deixa de ser bombeada

em quantidade suficiente", informou

um ex-colaborador. Outro agravante é

a sentença de improbidade

administrativa que levou o atual

prefeito, Nivaldo Andrade (PSL), a ter

condenação confirmada pelo Tribunal

de Justiça de Minas Gerais por

renunciar receitas do município

através de isenções e descontos

vultuosos nas contas de água e IPTU. 

 

Outro ponto tema de muito debate e

discussão, foi a possível abertura de

uma CPI no Damae. Muitos vereadores

alegam falta de transparência na

prestação de contas da autarquia e

até, segundo eles, poderá haver

funcionários "fantasmas" na folha de

pagamento. Todavia, em maio de 2019,

vereadores da base aliada do atual

prefeito, Nivaldo Andrade (PSL),

barraram a abertura da CPI. Vale

lembrar também que o então diretor

do Damae, Jorge Hannas Salim,

também é o vice-prefeito da cidade.

 

Hoje o Damae joga grande parte do
esgoto na rede mista, por ser mais
barata, que é proibido por lei.  Com
isso, tudo vai parar nos rios. Bairros
como Vila Belizário passando pela
Caieira são os mais graves. 
 
“Nasci na cidade de São João del-Rei
há quase 20 anos e, desde que a
memória não me falha, lembro do
Córrego do Lenheiro exatamente
como está hoje: poluído. É difícil  para
mim associar que algum dia fora de
fato um córrego limpo, que deságua
no Rio das Mortes. Chamá-lo de
“córrego” já não é um hábito, pois
córrego para mim é sinônimo de água
limpa, bem diferente do que temos há
tempos: um esgoto a céu aberto",
relatou uma moradora de SJDR. 

Outra moradora que vive nas
proximidades do córrego do
Lenheiro há 12 anos, contou que "o
trecho de água está sempre assim,
sem melhorias.
 
Com o mau cheiro do esgoto e
nenhuma mudança, isso se torna
também fonte de preocupação
quanto à saúde dos moradores e das
pessoas que passam próximo ao
córrego todos os dias".  E  como se
não bastasse o descaso dos órgãos
competentes, as margens dos rios
ainda encontramos lixo e entulhos
que são depositados ali ,  sem
consciência, pela própria população,
além de animais sendo criados soltos
nas ruas e nas encostas.
 



Por último, e para agravar ainda mais a
crise que vive o Damae, o então ex-
diretor geral,  Jorge Hannas Salim, foi
exonerado do cargo no mês de
dezembro deste ano. Segundo pessoas
próximas, o mesmo pediu exoneração
por falta de apoio político da Câmara
Municipal às melhorias que ele queria
implantar na autarquia.
 
Entre idas e vindas, Hannas foi o
diretor que mais chefiou o Damae. 
 
Segundo fontes próximas, Hannas se
desgastou desde quando esteve na
Câmara Municipal de São João del-Rei,
em junho deste ano, defendendo um
empréstimo no valor de R$ 26 milhões
pela Prefeitura Municipal à Caixa
Econômica Federal,  sendo que,
segundo ele, R$ 20 milhões seriam
para investimentos em saneamento e
modernização da rede de
abastecimento de água da cidade e dos
distritos. A Câmara Municipal barrou o
empréstimo, por liminar da justiça, e o
projeto foi tomando outros rumos que
excluíram o Damae. 
 
 

De acordo com a assessoria da
Cemig, a dívida ainda está em
negociação entre a companhia e o
Damae no TJMG. Mas não quis
informar o valor da dívida e nem
como a mesma está sendo
paga. Também houve uma tentativa,
na gestão anterior, de se incluir a
melhoria das redes de água no
projeto de Esgotamento Sanitário,
mas o Ministério das Cidades não
autorizou. 
 
Hoje, a cidade é uma das poucas, se
não for a única, a ter um cargo de
manobrista. Ou seja, alguns locais
tem uma pessoa específica que fica
responsável por girar, com as
próprias mãos, o registro que levará
a água para determinados bairros.



A empresa dispensou parte de seus
funcionários e retirou maquinários das
margens do Córrego do Lenheiro há
cerca de uma semana", disse a nota. O
site Mais Vertentes também apurou
que a obra não chegou nem há 20% de
execução do projeto. Tanto é que a
Estação de Tratamento de Esgoto
Sanitário ainda mal saiu do papel.
Segundo a engenheira da Prefeitura e
responsável pela fiscalização da obra,
Gláucia Cantelmo, "até o momento
foram executados 20% do
planejamento total com a instalação de
redes coletoras e interceptoras nos
bairros, Cohab, Tejuco, Fábricas,
Matosinhos e Bela Vista". Saiba mais.
 
Sobre a Obra de EsgotamentoA obra
faz parte do PAC 2 (Programa de
Aceleração do Crescimento), do
governo federal, com recursos do
Ministério do Desenvolvimento
Regional, e prevê a construção de 48
mil metros de redes coletoras e
interceptoras, sub-bacias e travessias
sob a ferrovia que vai afetar quase
todos os bairros da cidade.   O projeto
e recursos haviam sido aprovadas em
2016, na antiga gestão municipal, do
ex-prefeito Helvécio Reis (PT), no
valor de R$ R$ 42.850 milhões. Mas o
recurso só foi disponibilizado após a
mudança Dilma-Temer, em janeiro de
2018, pelo ex-ministro das Cidades de
Michel Temer, Alexandre Baldy. O
custo total, segundo informado pela
Prefeitura, é de R$ 40 milhões, mas
somente foram liberados, para a
primeira etapa, R$ 32,547 milhões,
distribuídos para a Infracon,
encarregada da obra, que teve R$
31,278 milhões; a Consominas,
gerenciamento e fiscalização, R$ 664
mil; e R$ 605 mil para o trabalho
socioambiental. A obra seria entregue,
segundo o atual prefeito, em 2020,
mas por enquanto está suspensa e/ou
reduzida, segunda a prefeitura.
 
 

Esgotamento Sanitário

Havia uma luz no fim do túnel -

havia!

 
Desde que foi anunciada como a maior
obra pública já realizada em São João
del-Rei nos últimos 100 anos, em
janeiro de 2018, pelo prefeito Nivaldo
Andrade (PSL), que prometeu executá-
la em tempo recorde (3 anos),  a
Assessoria de Comunicação de Obras
e Esgotamento Sanitário da Prefeitura
Municipal emitiu uma nota nesta
terça-feira (3),  informando que a
mesma terá “efetivo reduzido nos
próximos dois meses”.  A justificativa,
segundo a nota, é o "período de
chuvas, proximidade das festas de fim
de ano e falta de recursos financeiros
no Ministério de Desenvolvimento
Regional",  informou.
 
Há evidências, porém, da paralisação
das obras por falta de repasse da
Prefeitura Municipal de São João del-
Rei para a empresa executora, a
Infracon. Na última semana, a

empresa demitiu mais de 60
funcionários e alguns funcionários,
anonimamente, afirmaram que a
Prefeitura de SJDR não estava
repassando o dinheiro. Outra fonte
ouvida pelo site Mais Vertentes
também confirmou o problema do
repasses que, segundo ela, "está na
documentação apresentada pela
prefeitura de SJDR à Caixa
Econômica Federal".   Em nota, a
assessoria informa ainda que "a
Infracon, empresa executora da obra
do esgotamento sanitário em São
João del-Rei,  anunciou que durante
os próximos dois meses trabalhará
com apenas uma equipe de frente de
obra". 
 
E que "a medida anunciada
previamente no final do mês de julho,
se dá após acordo firmado com
comerciantes levando em conta a
proximidade das festas de fim de ano
e o consequente aumento da
movimentação de pedestres no
centro histórico.



Quando se está em São João del-Rei
logo se percebe a inúmera
quantidade de lojas, supermercados
e farmácias, além das igrejas. 
O comércio é o maior gerador de
emprego e renda em São João del-
Rei,  que se consolidou como uma
cidade-polo comercial.  A cidade
possui uma grande variedade de lojas
de vários setores. Por outro lado, a
indústria têxtil  que foi uma das
grandes precursoras do
desenvolvimento da região, hoje se
restringe apenas uma fábrica em
operação. Também existem poucas
empresas de metalurgias,
alimentícias e duas multinacionais
de médio porte. 
O agronegócio ainda é restrito à
agricultura familiar, apesar da região
de entorno possuir grandes
produções. 

São João del-Rei perdeu-se no
tempo, vive um ostracismo e está
atrasada há 40 anos, segundo
especialistas ouvidos por Mais

Vertentes ,  e deixou a posição de
principal polo industrial do Campo
das Vertentes. Isso se deve à rápida
expansão de cidades como Barbacena
e Lavras que atraem indústrias e
novos negócios por estarem
próximas às grandes rodovias que
facilitam a logística das produções.
 
Trabalho é trabalho e não é vergonha
para ninguém, seja ele qual for.
Porém, uma cidade da magnitude de
São João del-Rei,  que serve como
ponto comercial e que possui duas
universidades e um instituto federal
deve se preocupar com a fuga de
jovens qualificados para outras
cidades por falta de oportunidades.
 
 



Segundo o IBGE, em 2017, o salário
médio mensal do trabalhador de
SJDR era de 2.4 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de
24.8%. Na comparação com os
outros municípios do estado,
ocupava as posições a 97a de
853. Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio
salário mínimo por pessoa, tinha
31.6% da população nessas
condições, o que o colocava na
posição 703 de 853 dentre as cidades
do estado de Minas Gerais e na
posição 4.372 de 5.570 dentre as
cidades do Brasil .   Estes dados
mostram, por si só, a baixa qualidade
de empregos oferecidos na cidade e,
consequentemente, a baixa
remuneração e potencial de
consumo. Além disso, pode-se
perceber também uma grande
desigualdade social,  onde 31% vivem
com até meio salário mínimo.
 
A fuga de profissionais qualificados
para a capital e outros estados não é
novidade. Falta de emprego formal
expulsa os mais novos, que buscam
oportunidades em centros urbanos,
enquanto os mais velhos voltam à
cidade por mais qualidade de vida e
curtir a aposentadoria.�  
 
A Secretaria de Previdência e
Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) cruzou os dados de
beneficiários do INSS e os ocupados
com carteira dos setores privado e
público em todo o Brasil  durante o
ano de 2017.
São João del-Rei está no topo das
cidades do Campo das Vertentes a
ter o maior número de aposentados
para cada pessoa ocupada (0,8%).
 
 

Cidades da região, de porte
parecido, porém mais
industrializadas, essa proporção cai
para 0,7% em Barbacena, e 0,5% em
Lavras.
 
Sem empregos e carentes dos jovens
que saem da cidade, a renda dos
aposentados e os poucos que
empreendem são os que
movimentam a economia. 
 
A poupança dos aposentados
abastece as agências bancárias da
cidade que movimenta outro
comércio paralelo, a corrida aos
empréstimos consignados. Todavia,
os vencimentos dos aposentados, em
grande maioria, também são baixos,
entre um salário mínimo até dois
salários e meio, segundo a Rais. 
 
Só no primeiro semestre de 2019, 513
vagas foram abertas na cidade,
sendo mais de 80% delas
direcionadas ao comércio, segundo
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(CAGED). 
 
Perde a cidade que não consegue
reter talentos, perde as empresas
locais que não conseguem
profissionais qualificados e,
consequentemente, oferecem
serviços e produtos de baixa
qualidade, perde o recém-formado
que precisa deixar sua casa e família
e encarar os grandes centros, perde
o aposentado que está endividado e
muitas vezes sustenta a família
desempregada, perde o município
que deixa de atrair novos negócios,
perde a economia que se restringe à
circulação de dinheiro em alimen-
 
 



tação e medicamentos. Alias, tratam-se dos segmentos do varejo que
mais crescem em São João del-Rei.
 
Migração de talentos 

Apesar de não encontrarmos pesquisas na cidade que comprovem a
fuga de cérebros. Há estudos mais amplos que apontam que, de 42%
dos jovens que migram das pequenas cidades para capitais em busca
de trabalho têm ensino superior (Instituto Ayrton Senna).  Por outro
lado, na contra-mão do Brasil ,  está a grande migração e
concentração de doutores das capitais para o interior de Minas
Gerais. 
 
Estudo realizado pelo CNPq, e disponibilizado pelo site de notícias
NEXO, mostra que a mesorregião do Campo das Vertentes é a que
mais possui doutores formados e residentes, especialmente da área
de Engenharia. Grande parte, segundo levantamento, ao fato de
possuir muitas universidades e institutos federais, que demandam
mão de obra com doutorado. 
 
Nem-nem

Há ainda mais de 23 milhões de jovens, em todo o Brasil ,  que
pertencem ao chamado grupo dos ‘nem-nem’ (nem trabalham e nem
estudam) e estão fora da escola e do mercado de trabalho por
barreiras relacionadas a pobreza, o desemprego, a educação
deficiente e outros. O número equivale a quase um entre cada quatro
jovens, e aumentou 6% de 2016 para 2017. Nas cidades do interior o
problema é mais grave por falta de oportunidades de trabalho e
desigualdades sociais,  afirma o IBGE. Oportunamente a cidade
também oferece programas de primeiro emprego, como Jovem
Aprendiz, no Sesi/Senai.  Mas ainda é limitado à capacidade
produtora da região que é baixa.



 Isso não irá acontecer. Precisamos
avançar uns oito anos com o
marketing voltado ao turismo e, só
daí, conseguiremos colher frutos
disso. É o que aconteceu em
Tiradentes, que atualmente até
importa mão de obra", disse. "A
população precisa entender que não
vai vir empresas para a cidade.
Estamos distantes das grandes
rodovias e da capital. A única
solução para SJDR é investir no
turismo. Só que não entenderam
isso ainda. Vivem à margem da
universidade - lembrando que
estudantes só gastam dinheiro com
remédio e bebida, infelizmente. E o
turismo é uma das economias que
mais geram emprego e
desenvolvimento para as cidades. É
uma pena que a cidade não respira
isso. Temos um potencial enorme,
mas não exploramos", complementa
o entrevistado. Leia mais sobre as
oportunidades no Especial Turismo.
 

O turismo é uma das atividades
econômicas mais lucrativas e que
mais geram empregos no mundo.
São João del-Rei possui condições
naturais, geográficas e histórica
que poderiam gerar mais empregos
e renda, além de baixar a
criminalidade o tráfico de drogas
que parecem prevalecer nas
pequenas cidades. Um turista e
artista que frequentemente visita
São João del-Rei ressaltou que “a
cidade é maravilhosa para ser
explorada: tem clima europeu, uma
arquitetura portuguesa, mas o
atendimento ainda é indígena”,
ressaltou ele. De acordo com
estudos técnicos, isoladamente, o
turismo tem o dobro do potencial
de desenvolvimento econômico de
um país”,  destacou o ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e
complementou que, "esse potencial
econômico nos municípios ainda é
maior e pode quadruplicar",
ressaltou o ministro.

As universidades também deveriam
olhar para as oportunidades e
potencialidades da região. Cursos
como hotelaria e gastronomia, por
exemplo, são oferecidos apenas na
escola Senac, na cidade de
Barbacena. Há, portanto, uma
grande lacuna de emprego e renda
entre jovens que não encontram
oportunidade de primeiro
emprego, os recém-formados que
deixam as universidades e migram
para o grandes centros por falta
de oportunidades, e os
doutores/professores que migram
para o interior com salários e
bolsas de estudos bem acima da
média regional.
Segundo um entrevistado, esse
gap se dá "por causa de uma
cultura que vem sendo levada há
anos - a cultura do asfalto, do
abre e tampa buraco. Investir em
turismo é um processo que
demora tempo e investimentos.
Infelizmente, os políticos, querem
retorno e mídia a curto prazo.



Quando pensamos em mobilidade
urbana, logo pensamos em
trânsito, transporte público
lotado, metrôs, trens e
superlotação que frequentemente
assistimos na televisão sobre as
grandes cidades. Pequenas e
médias cidades também enfrentam
problemas de mobilidade,
especialmente, São João del-Rei
que possui um extensão territorial
maior que a capital,  Belo
Horizonte (1.464 km2 e 331,4 km2,
respectivamente),  moradores têm
poucas opções de transporte
público, além de ineficientes e
precários.
 
Segundo um engenheiro de
trânsito da cidade de SJDR, nossas
maiores dificuldades são "as
poucas opções de transporte
público, o tempo que se demora 

para o transporte chegar, a

qualidade desse transporte, frotas

antiquadas das grandes cidades

que são vendias para cidades

pequenas, deslocamento entre

bairros, além de falta de

acessibilidade para pessoas com

deficiência e outros tipos de

transportes alternativos e mais

ecológicos, como as bicicletas”,

explicou. Se em uma cidade

grande, os ônibus passam lotados,

em uma cidade média como SJDR,

o transporte coletivo chega

normalmente com lugares

sobrando, porém, em frequência

menor, dois ou quatro horários

por dia, e não há alternativas caso

queira ir de um bairro a outro. 

 

 



Trânsito

Bicicletas, carros, motos, carroças,
cavalos e pedestres disputam espaço
nas ruas de SJDR. O trânsito é
confuso e a falta de respeito dos
condutores ainda impera. Segundo a
Secretaria Municipal de Trânsito da
cidade, entre carros, caminhões,
motocicletas, ônibus e demais
veículos que circulam pela cidade
todos os dias chegam a um fluxo
diário de 150 mil veículos. Já um
levantamento obtido pelo site do
Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), SJDR saiu de uma frota
de 41 mil veículos em 2013 para 61
mil em 2018.  A cidade também teve
mais de 800 acidentes entre janeiro
a agosto de 2019, sendo 402 com
vítima e 446 sem vítimas, segundo a
Secretaria Municipal de Trânsito.
Mesmo com um alto índice de
acidentes, a Secretaria aponta uma
diminuição: 1 .842 registros em 2013
para 1.324 registros em 2018. Além
disso, o desrespeito às leis de
trânsito na cidade, especialmente
dos motociclistas que também
servem de transporte alternativo, é
um comportamento de muita
reclamação.
 
No centro da cidade é difícil  se
conseguir um vaga para carro ou
moto, e até mesmo bicicleta. Possui
uma empresa que atua como zona
azul,  ou estacionamento rotativo,
mas que é alvo de duras críticas e
diversas denúncias nas cidades onde
atua. Segundo apuração, a maioria
por causa da excessiva taxa cobrada,
cobranças indevidas, falta de infra-
estrutura, sinalização e
atendimento, despreparo da equipe
de rua e muitas outras. 
 

A cidade também é confusa para um
visitante, pois possui pouca
sinalização e placas indicativas, e os
poucos semáforos em atividade,
ainda possuem trifásico e
quadrifásico que abrem para
diversos sentidos. A cidade também
possui uma ponte de mão inglesa e,
em horários de pico,
congestionamentos no centro da
cidade e no bairro das Fábricas onde
estão duas universidades. Há ainda o
excesso de entrada e saída de
caminhões pesados que cruzam a
cidade para descarregar ou se dirigir
para outras rodovias, pois a cidade
ainda não possui um anel viário.
 
Bicicletas  
A Cidade dos Sinos também pode ser
chamada de a Cidade das Bicicletas.
Por necessidade ou lazer, a bicicleta
é um dos veículos preferidos e
amados pelos moradores de São João
del-Rei.  A estimativa é que existam
mais de 25 mil em circulação pela
cidade. Quase uma bicicleta para
cada quatro habitantes. E a cidade é
um convite para andar de bike.
Grande parte da cidade é plana e os
percursos são relativamente curtos,
o que facilita o deslocamento dos
ciclistas. Mas a falta de estrutura e a
educação no trânsito ainda são
grandes desafios.
 
Apesar da quantidade de bicicletas,
a cidade ainda não oferece ciclovias,
e o estacionamento para bicicletas
só nas universidades e, raramente,
em algum comércio local.  No centro
comercial da cidade, os ciclistas são
obrigados a prenderem suas
bicicletas em pontes e postes da
região. 
 
 



O comércio também não faz questão
de oferecer essa comodidade para o
ciclista/consumidor. Um centro
comercial (Shopping Hills),  no
centro da cidade, retirou o
estacionamento de bicicletas sem
explicar o motivo.
 
Uma das promessas da atual gestão
era em relação ao Sistema Viário,
Transporte Público e Trânsito. A lei,
em seu Art. 52, diz que "são
diretrizes para a gestão do Sistema
Viário:VIII - elaborar e implementar
projeto de ciclovias, em conjunto
com as secretarias de Urbanismo e
Infra-Estrutura, de Obras e
Transportes, de Articulação
Comunitária e Esportes e de Cultura
e Turismo, articulando, de forma
segura, os bairros às regiões de
maior recepção. A estudante
universitária Júlia Beltrão comprou a
bicicleta quando se mudou para a
cidade. O deslocamento de casa para
a universidade e para o estágio é
feito em pouco mais de 15 minutos
de pedaladas. “Quando eu comecei a
trabalhar tive que optar pela
bicicleta. O local de trabalho era
muito longe da minha casa e não
daria para ir a pé. De ônibus, ficaria
muito caro e também não haveria
linha direta. A bicicleta foi
praticamente a única opção”,
destacou.
 
 

Na Universidade Federal de São João
del Rei (UFSJ) existem mais de 1000
vagas nos bicicletários, que estão
quase sempre cheios. Na parede há
um mapa com o caminho e as
orientações para os ciclistas. Uma
delas indica seguir por uma via que
está cercada de pequenas estruturas
de concreto. Ela l iga a Avenida Leite
de Castro ao campus universitário,
mas está mal conservada. Faltam
espaços adequados para a util ização
das bicicletas. “As pessoas no
trânsito são mal educadas”,
reclamou a outra estudante da UFSJ.
“Os motoristas abrem a porta sem
olhar, não respeitam o ciclista, não
dão a preferência",  reclamou. São
problemas que, segundo um
arquiteto e urbanista da cidade,
precisam ser resolvidos. De acordo
com o arquiteto, a cidade, por ser
muito antiga, não foi planejada para
o tráfego intenso de carros, motos e
bicicletas. Para ele, falta também
educação no trânsito. Porém,
existem algumas soluções que
melhorariam a relação dos ciclistas,
motoristas e pedestres. “É preciso
colocar mais infraestrutura nas vias,
com bicicletários e ciclofaixas, por
exemplo. A outra opção seria a
criação de rotas alternativas, pois há
rotas adequadas para o uso de
bicicletas que não são tão
utilizadas”, comentou.



Um cadeirante que mora no bairro
do Lenheiros, sofreu outro acidente
na linha do Tijuco quando retornava
da faculdade (a primeira foi há um
ano). O carro estava com um
problema mecânico no elevador de
acessibilidade e o passageiro caiu do
ônibus. “O elevador ficou suspenso
do chão e acabei por cair da prancha.
Fui socorrido pelo SAMU para o
Hospital N.S. das Mercês”, conta. O
morador machucou os lábios e teve
outras lesões, porém contou que não
recebeu nenhum socorro por parte
da empresa. “Nunca recebi nenhum
contato da Viação Presidente. Nem
mesmo para saber se passo bem”,
disse. Leia mais aqui.
 
O cadeirante também contou que “os
elevadores dos ônibus sempre estão
com problemas de manutenção, cinto
de segurança que não funciona e
impaciência do motorista em relação
às pessoas com deficiência”.

Acessibilidade

As ruas de pedra, calçadas
irregulares, pontes estreitas, poucas
rampas de acesso e dificuldades no
transporte público ainda são as
principais barreiras para cadeirantes
e pessoas com limitações em
mobilidade. 
 
No centro histórico, por sua
importância, os paralelepípedos que
ainda restaram não permitem que eles
sejam substituídos por uma via
asfaltada.  
 
Um simples passeio pelas ruas de
SJDR, é possível perceber que vários
trajetos e calçadas são irregulares,
com pouco espaço, e não contam com
rampas de acesso.  Além disso, há a
dificuldade de fazer uso do transporte
público. Isso porque muitas vezes os
elevadores dos poucos ônibus  que
circulam pela cidade não estão
funcionando ou não estão em
condições adequadas para acesso. 

Existe a iniciativa de se criar uma
associação de cadeirantes em São João
del-Rei. Segundo a associação civil de
direito privado e sem fins lucrativos,
AMMASDEL-REI, já fora realizadas as
primeiras reuniões para estabelecer as
frentes de trabalho da instituição, os
membros agora focam na elaboração
do estatuto. 
 
Um dos fundadores, Murilo Haddad,
destaca que o processo é burocrático.
“Estamos criando a associação,
trabalhando com aquelas pessoas que
nos dão suporte na parte legal, como o
vereador Professor Leonardo.
"Precisamos de um ato de convocação,
ata de fundação e aprovação do
estatuto e posse da primeira
diretoria”, disse. 
 
A associação pretende apoiar e
reivindicar os direitos dos cadeirantes
em todos os campos da sociedade.
“Vamos atuar na área de saúde, de
transporte, mobilidade, acessibilidade
e educação, inclusão no trabalho”,
relata ele. 
 
Apesar de existir um grupo de pessoas
que acompanha esses passos iniciais,
ainda é preciso de uma mobilização
maior para que os trabalhos alcancem
resultados concretos. Enquanto os
integrantes não encontram um local
fixo para a sede da associação, os
encontros estão sendo realizados na
Casa dos Conselhos.
 
"Acessibilidade vai além de rampas,
Braille, Libras e outras ferramentas.
Também e acessibilidade entender e
respeitar que cada pessoa com sua
diversidade e única e tem seu tempo
para realizar suas tarefas". Cláudio
Lombelo



Como o município tem alguns pontos
tombados, como o Centro Histórico, é
necessário planejamento para haver
melhorias. "São João del Rei é uma
cidade histórica e não foi planejada, e
a gente tem que fazer sempre
adaptações para atender às novas
necessidades da população,
principalmente quem tem essa
dificuldade de locomoção", explicou.

A dificuldade dos cadeirantes ou

portadores de deficiência está por

toda a parte. Praças, igrejas e na

rodoviária. E mesmo quando há uma

rampa, ela não tem a inclinação

adequada e acaba sendo ineficiente

para quem precisa se movimentar

sobre uma cadeira de rodas e outras

limitações físicas. 

O problema dificulta a locomoção e
oferece perigo a quem se arrisca
pelos trechos. "Eu quase já fui
atropelado. É um risco de vida, mas
como não tem outra forma", relata o
São-Joanense Cláudio Lombelo que
utiliza das redes sociais para
mostrar as dificuldades de acesso em
São João del-Rei e, hoje, se tornou
referência na cidade.
 

Plano Diretor e Plano de Mobilidade

Urbana 

A cidade, como espaço onde a vida

moderna se desenrola, tem suas

funções sociais:  fornecer às pessoas

moradia, trabalho, saúde, educação,

cultura, lazer, transporte etc. Mas, o

espaço da cidade é parcelado, sendo

objeto de apropriação, tanto privada

(terrenos e edificações) como estatal

(ruas, praças,   equipamentos etc),  um

planejamento adequado e racional é

necessário para propiciar

desenvolvimento econômico e social.

E é partir daí que surgem os planos

urbanísticos, com destaque para o

Plano Diretor Municipal.



Dessa forma, seu objetivo geral é
promover a ordenação dos espaços
habitáveis do Município e
estabelecer uma estratégia de
mudança no sentido de obter
melhoria de qualidade de vida da
comunidade local,  viabilizando o
pleno desenvolvimento das funções
sociais do todo (a cidade) e das
partes (cada propriedade em
particular).  Seus objetivos
específicos dependem da realidade
que pretendem transformar e serão
definidos caso a caso.
 
Já o Plano de Mobilidade Urbana é
um instrumento norteador de
planejamento de curto, médio e
longo prazo que visa a melhoria da
mobilidade urbana de sua cidade. É
composto por um conjunto de
objetivos e metas que buscam
estratégias, recursos materiais e
recursos humanos que se engajem
para uma efetiva transformação local
visando o desenvolvimento da cidade
de modo a satisfazer as necessidades
de seus residentes.

Este instrumento deve ser
construído a partir de uma relação
essencial com o Plano Diretor da
cidade, de modo a deixar claro o
papel deste instrumento em relação
ao desenvolvimento da cidade. Não
obstante, é de fundamental
importância a identificação de
pontos interligados, tais como uso
do solo que está diretamente
relacionado a qualidade ambiental,
local e regional.  
 
O Plano Diretor da cidade de São
João del-Rei foi revisto em 2006 e
está vencido desde 2010. Já o Plano
de Mobilidade Urbana foi entregue
ao Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) no final de novembro
de 2019, pois havia firmado um
Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre a prefeitura e o MP. "A
Prefeitura entregou o Plano de
Mobilidade Urbana sem um Plano
Diretor. Isso não existe! O primeiro é
um desdobramento do segundo e não
ao contrário",  explica uma fonte
ouvida pelo site Mais Vertentes.
 
 



O último final de semana (30), foi marcado pelo casamento da
lindíssima Amália Andrada com o Daniel Palhares ,  no Instituto
Missionário São Miguel,  em Antônio Carlos/MG.Os tios, o
deputado federal,  Lafayette Andrada e esposa, Layla Abdo,
estavam elegantíssimos no finíssimo wedding. DECORA
decoração, por sinal,  estava impecável e foi inspirada em um
Jardim Secreto, criada pela poderosa @valerialeaobittar,
decoradora de festas e eventos badalados, de Brasília,  com a
colaboração do maravilhoso @sergiomendeseventos, de Belo
Horizonte. Tudo lindo, impecável e muito elegante! Parabéns ao
casal!

EMPREENDEDORAS PODEROSAS
Alice Salazar @alicesalazaroficial é uma
maquiadora profissional premiada nacionalmente.
Seus vídeos de automaquiagem, com dicas para
todos os perfis,  somam mais de 57 milhões de
visualizações no YouTube. A bela e empreendedora
esteve em Barbacena, no Shopping BQ, no último
final de semana (30), para abrir uma de suas lojas, a
rede Alice Salazar Store, loja de multimarcas de
maquiagem que agrada todo o publico apaixonado
por maquiagem. 
 
Quem esteve por lá para conferir a abertura da loja
@alicesalazarstorebarbacena foi a nossa linda,
elegante e poderosa, Jane Magalhães,
empreendedora da Magnífica Joias
Contemporâneas  @magnificajoias que desde 2007
comercializa semijoias de luxo.



Ele é jovem, bonito, super educado, comprometido, paciente,
engajado, do bem e metrossexual assumido, com muito orgulho!
Além de todas essas qualidades, o São-Joanense, Gustavo
Passos  @gustavofpassos, 24 anos, vem arrancando suspiros dos
seus mais de 12,5 mil seguidores do Instagram com fotos
quentes e ousadas. Mas ele pode! 
Gustavo pratica musculação, j iu-jitsu e corrida, além de se
cuidar do corpo e da alma.

"Cuido do meu físico e sou
completamente metrossexual no quesito
estética. Depilação, sobrancelha, cortes
de cabelo, pele e recentemente realizei
harmonização facial.  Sou a favor de todos
se cuidarem, sejam eles homens ou
mulhres",  defende Gustavo. O belo atua
como modelo e ainda estuda e trabalha
com marketing e design digital.  Mas
meninas e meninos, vamos com calma
porque o Gustavo já tem namorada e está
muito feliz! Parabéns Gustavo!

CHEF FELIPE OLIVEIRA
Nosso amado Mestre do Sabor e São-
Joanense @felipaooliveira teve que se
despedir do programa da Rede Globo
na última semana, quinta-feira (28).
Mas fez  uma passagem brilhante e
mostrou para todo o Brasil  a força e os
sabores da nossa terra, um jovem que
valoriza a culinária local e o produtor
regional.  "Obrigado a vocês que
torceram e mandaram energias
positivas, vocês são demais espero
todos vocês para um abraço no
@orarestaurante".  Estaremos aí sim
Felipe, pode aguardar! Parabéns nosso
chef e Mestre do Sabor!

EU AMO JERI
Jericoacoara, no Ceará, foi o
destino das férias merecidas do
empresário Fábio Carvalho
@fabio_mcarvalho. O consultor de
moda e proprietário da Arquitetura
da Moda precisou de uma pausa
antes das festas de final de ano.
Amamos Fábio!

MARINA LUNARA
Ela é barrosense, cantora,
compositora, professora, além de
ser ex-atleta profissional de vôlei.
Mariana Lunara  @marinalunaraa
tem aquela pegada boa de voz e
violão que a gente não quer parar
de ouvir.  Marina está com o novo
show "A VIDA É TÃO RARA".  
A contora se apresenta no Teatro
Municipal Iracema Rocha, em
Barroso, no dia 21 de dezembro.
Boa sorte Marina e venha trazer um
pouco da sua voz e alegria para São
João del-Rei e região.



Em constante transformação, o bairro das Fábricas
saiu da decadência dos anos 90 para se tornar um um
dos bairros mais efervescentes de São João del-Rei.
 
O bairro que já nasceu com nome Fábricas está em
constante transformação. Dos tempos áureos no
início do século 20 à decadência industrial nos anos
90, o bairro se reinventou e hoje atrai um número
cada vez maior de pessoas, novos empreendimentos,
comércio e novos moradores que convivem em meio
à diversidade e efervescência da região. E repleto de
centros comerciais, boas escolas e universidades,
segurança e atrativos que permitem aos moradores
do bairro e da região dependerem cada vez menos da
confusão e conservadorismo do centro da cidade. 
 
Convidamos você e sua família a conferirem nossas
dicas, coloquem um tênis e um boné, caminhem por
uma das avenidas mais arborizadas e democráticas da
cidade e, ainda, tomar um café ou cerveja nos lugares
mais charmosos da região. Confira!
 
 



Dos tempos áureos ao declínio das Fábricas 
O bairro foi o principal polo industrial têxtil da região e do
Brasil em meados do século 20, e permitiu que a cidade de
São João del-Rei vivesse, mesmo por um breve período,
tempos áureos de modernidade. Na época, havia no
município um polo industrial têxtil, formado por cinco
empresas de fiação e tecelagem, sendo quatro delas no
bairro das Fábricas, que trouxeram riqueza e
desenvolvimento para a região: a São-Joanense (1831), a
Fábrica Brasil (1912),  a Tecelagem Dom Bosco (1936), e a
Tecelagem Moisés Ltda.
 
Quando ainda existia a Maria-fumaça que fazia o
escoamento da produção têxtil, o bairro das Fábricas
estabeleceu as principais atividades fabris da cidade e onde
também foi construída uma pequena vila de casas para os
operários das fábricas Fiação e Tecelagem São-Joanense e
Fábrica Brasil.
 
Esse intenso desenvolvimento industrial trouxe para a
cidade uma onda de imigração de italianos que deixou
contribuições valiosas ao patrimônio cultural local. Fábricas
e suas marcas no espaço (os prédios, as chaminés, o barulho
das máquinas, o vai e vem de trabalhadores etc.) sejam
elementos formadores do conjunto de bens materiais e
imateriais do patrimônio cultural local.
 
Todavia, no início da década de 90, desde a abertura do
mercado externo aos produtos chineses e a forte
concorrência, as empresas nacionais foram perdendo espaço
e, consequentemente, quase todas as fábricas de São João
del-Rei foram fechando as portas. A antiga Fiação e
Tecelagem João Lombardi - uma das últimas fábricas do
período áureo da indústria têxtil de São João del-Rei, que
chegou a empregar cerca de 1.200 operários, fechou em
2010. 
 
Atualmente, restou apenas a fábrica São-Joanense, que
possui mais de 130 anos, a mais antiga e única em
atividade. Com o declínio das empresas têxteis (1990 até
2000), também foi reduzindo a mão de obra local, os
investimentos e antigos operários foram migrando para
outros locais e cidades, descaracterizando e "esvaziando" o
bairro das Fábricas que se tornou, nesse período, decadente
e sem perspectivas.
 
 
 
 



Esse novo arranjo do setor de
serviços educacionais, aliado ainda
ao fato do bairro estar relativamente
distante do centro histórico tombado
pelo Iphan, entre outras facilidades
(abaixo),  permitiu que antigas casas
conjugadas, vilas e até sítios foram
dando lugar à novos
empreendimentos, prédios e galpões
de serviços. O perfil  do morador do
bairro também foi mudando, dando
um ar mais jovem e “moderno” ao
bairro. 
 
Claro, que como todos os bairros, o
das  Fábricas também possui pontos
de melhorias estruturais e sociais.
Em 2018, por exemplo, após uma
forte chuva, as ruas do bairro
ficaram completamente alagadas e
árvores caídas. Além disso, o trânsito
em horários de pico, também já é
realidade.

Renascimento
De 2007 até 2014, o bairro foi se
revitalizando e, especialmente nos
últimos 10 anos (2010 a 2019),  atraiu
diversas empresas de serviços,
especialmente em educação. Atribui-
se a essa revitalização, ainda, ao
Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais
Brasileiras, que permitiu a
Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ) ampliar seus campis e
trazer novos cursos para a cidade e,
consequentemente, atrair um novo
perfil  estudantil .  
 
A entrada do Instituto de Ensino
Superior Presidente Tancredo Neves
(IPTAN), instituição privada em ensino
superior, que teve sua categoria
elevada a Centro Universitário
(UNIPTAN), também trouxe uma nova
cara ao bairro. O prédio onde hoje
funciona o campus UNIPTAN abrigou,
anteriormente, a famosa Fábrica
Brasil .

A principal avenida que corta o bairro,
a Leite de Castro, é a principal via de
passagem e acesso de muitos bairros
ao centro da cidade. A avenida que
antes abrigava a linha férrea, hoje
virou um jardim que serve de lazer
para a população, além de muito bem
arborizada.  
 
Nas ruas paralelas, centenas de lojas,
mercados, academias, restaurantes e
muitos outros serviços foram se
instalando. Ciclistas, pedestres,
cachorros e pessoas de todas as
idades compartilham, dia e noite, o
mesmo espaço. 
 
A empresária Pauline Dinalli,
proprietária da franquia de produtos
naturais, Divina Terra, escolheu o
bairro das Fábricas para abrir a loja
devido às facilidades de acesso a
região e por se tratar de uma avenida
movimentada e de grande fluxo e
passagem de pessoas. "Antes as
pessoas precisavam ir até o Centro
para comprar, e hoje elas preferem o
bairro por ser mais prático, perto e de
fácil acesso”, explicou.  
 
A loja foi aberta há três meses e
Pauline só comemora o sucesso cujo
público-alvo é, justamente, as pessoas
que circulam pela avenida, tais como
esportistas e pessoas preocupadas
com uma boa alimentação e a saúde.



“Na época, a praça estava
abandonada, com muito entulho e
pouca iluminação. Fizemos um
projeto para pavimentação e
iluminação da praça e levamos na
prefeitura que também estava
revitalizando a avenida Leite de
Castro. Com isso, a prefeitura entrou
com a grama e a i luminação, e nós
com a mão de obra e o projeto
urbanístico”, explica Lígia. Hoje, até
uma academia ao ar l ivre faz parte da
praça. 
 
O ponto comercial também sofreu
alterações valorizando o convívio
social das pessoas. A proprietário
mudou a porta principal do Brechó -
que antes ficava de frente para a rua
- para a lateral ficando de frente
para a praça. “Permitindo um
convívio mais harmonioso e de
convivência dos frequentadores”,
explica a proprietária que reconhece
também a mudança positiva do
público que passa por ali  e que,
segundo ela, são pessoas mais
tranquilas e que respeitam o local.
 
"Temos orgulho de ter esse lugar
privilegiado. Descentralizar um
pouco a cultura e o lazer é bem
significativo. Valorizar outros cantos
e espaços. Se as pessoas cuidassem
dos passeios e do que está de fora de
suas casas, com certeza teríamos
mais lugares incríveis”,  explica Lígia.
 
A avenida também trouxe novos
empreendedores, tais como médicos,
dentistas e outros. O publicitário e
filmmaker, Higor Rodrigues, que
mora no Tijuco, mas escolheu
instalar sua produtora de vídeos, As
Histórias Reais, na Av. Leite de
Castro, devido às facilidades que a
região oferece. 

As ruas Dom Silvério e Cristóvão
Colombo são, sem dúvidas, as mais
antigas do Bairro das Fábricas. A
primitiva denominação da Rua Dom
Silvério era Rua das Forras, em 1877.
Já a Rua Cristóvão Colombo, em 1901,
era chamada de Rua dos Italianos
devido à forte imigração. Hoje essas
ruas históricas foram revitalizadas,
graças aos moradores e comerciantes
locais. Praças e jardins foram criados
e as ruas convivem harmoniosamente
entre o comercial e residencial.
 
É o que aconteceu com a empresária,
arquiteta e urbanista, Lígia Agostini,
proprietária do espaço Cafexó, na rua
Cristóvão Colombo, que reúne café +
brechó. Lígia, que vem de uma família
de italianos e moradores tradicionais
do bairro, nos conta que sua família
tinha uma casa antiga, beirando o rio,
que ela resolveu reformar e montar
um brechó há 9 anos. 
 
Com seu olhar de arquiteta e
urbanista, formada pela UFSJ, a
empresária foi dando vida ao espaço e
ao seu entorno e, em parceria com a
prefeitura municipal de São João del-
Rei,  revitalizou também a pequena e
charmosa praça que fica na rua, ao
lado do seu estabelecimento, que
também passou por transformações
de brechó para um café sofisticado e
com quiosques que remetem a um
clima de praia. "Foi oportuno ter o
local e poder enxergá-lo de outra
forma que culminou na transformação
do espaço onde circunda o Cafexó. O
local onde estamos é emblemático
pois é a antiga Rua dos Italianos, e
onde hoje fica o Cafexó, era o local
que, aos domingos, vinham as
lavadeiras de roupa que lavavam no
córrego, as crianças para brincar e
nadar, e os adultos que diziam ir à
‘praia’" ,  nos conta Lígia.

“No centro é muito barulho, prédios
antigos e sem infraestrutura que não
podem ser revitalizados por causa do
Iphan e um transtorno para
estacionar. Nossos clientes preferem
vir até aqui do que ao centro”, nos
conta Higor.



Grande parte do bairro é plano e está ao

entorno da principal avenida que corta o

bairro e grande parte da cidade, a Leite de

Castro;

Avenida concentra praticamente 100% da rota

do transporte público que passa por toda a

cidade. Além disso, é passagem certa para

quem curte uma bike, correr ou caminhar no

canteiro central ou se exercitar ao ar l ivre;

Possui uma série de serviços de qualidade

como academias, cafés, mercados, banco

(ainda restrito a uma agência SICOOB e caixa

24Horas),  farmácias, locadora de veículos,

locadora de vídeos, floricultoras, bares,

lanchonetes, pizzarias e bons restaurantes;

A principal rodoviária da cidade está

localizada no coração do bairro;

1.

2.

3.

4.

 

5.Possui seis supermercados de médio e grande   

porte, além mercadinhos menores que facilita

fazer tudo a pé;

6.Atrai dezenas de novos empreendimentos,

entre eles imobiliários para estudantes;

7.Duas escolas estaduais de qualidade (Aureliano

Pimentel e Garcia de Lima), além de particular

(Instituto Auxiliadora);

8.Entrada para o Campus Dom Bosco, da UFSJ, e

do UNIPTAN. Também é principal passagem para

o Campus CTAN, da UFSJ, onde estudantes

costumam ir de bike ou a pé;

9.Policiamento constante com a corporação da

Polícia Militar na avenida principal;

10.Ciclistas, pedestres, cachorros e pessoas de

todas as idades compartilham, dia e noite, o

mesmo espaço.



Adelaide Veiga, biblioteconomia com
especialização no desenvolvimento de bibliotecas
digitais e fundadora do blog Viagens Vamos Nessa,
e o marido, quando estão por aqui adoram
caminhar na Av. Leite de Castro aos sábados pela
manhã.  O mercado de imóveis para aluguel
também passou por mudanças significativas,
graças ao perfil dos novos inquilinos,
principalmente estudantes universitários. Um
empresário do ramo imobiliário atribui esta
procura por quitinetes ao aumento no número de
alunos das universidades locais, que tem impacto
inclusive no comércio em geral, e à presença de
empresas terceirizadas temporárias que fazem
obras nas cidades vizinhas.
 
Também é muito comum se deparar com artistas
de ruas e estudantes universitários se
apresentando na região. Aline Moreira mora no
bairro há 2 anos e veio de Ipatinga para estudar na
UFSJ. "Escolhi o bairro por estar mais próxima do
meu Campus (Dom Bosco) e também pelas
facilidades de transporte, moradia e alimentação
que o bairro proporciona. Adoro sair de bike pela
cidade, especialmente aqui que é mais plano",
conta Aline. 
 
A família Serpa, da loja de material de construção
Calcinfer, está construindo, desde 2008, um prédio
de dez andares, com 64 quitinetes, duas casas de
cobertura e área comercial, na Avenida Leite de
Castro. “Estamos fazendo devagar porque
construção não é fácil”, diz Cláudio Serpa que toca
a obra junto com o irmão Gilson. “Não sabemos
ainda o que vamos fazer: se vamos alugar ou
vender.” Cláudio admite, no entanto, que há muita
procura por parte de estudantes.
 
 



Cafexó
Tomar um café com deliciosa torta de maça ou até mesmo
uma cerveja no final da tarde!
Endereço: R. Cristóvão Colombo, 58A
Telefone: (32) 3373–9094
De segunda a sexta — das 15h às 21h
 

Adega Salute
Sob nova direção, a famosa Adega Salute trouxe uma nova
carta de vinhos e ainda você pode saborear entradinhas e
tomar um bom vinho no local.  R. Cristóvão Colombo, 93 
Telefone: (32) 3323-9979
 
 
 
 
Moranguinho Confeitaria
Cerveja gelada com os amigos no final da tarde. Opções
mais baratas, cerveja boa e gelada, salgados e doces à
sombra das árvores.
R. Cristóvão Colombo, 395
Telefone: (32) 3371-6112

Pepê Gourmet
Ótimos hambúrgueres e pizzas. Muitos jovens
universitários frequentam o local.Av. Leite de Castro, 1218
Telefone: (32) 3372-2999
 

Boteco do Chef
Bons drinks, ótimos aperitivos e música ao vivo de boa
qualidade.
Av. Leite de Castro, 507 Telefone: (32) 3372-8123
 



Que a cozinha mineira é uma das melhores do Brasil
todo mundo sabe! Em São João del Rei, os pratos
mineiros são atrações à parte. Pois além de saborosos,
eles carregam nossa história e a nossa cultura tanto
quanto os monumentos da cidade, resgatando um dos
principais ingredientes da cozinha mineira: a boa
prosa! Túlio Moura, do site Venha Para São João, e a
revista Mais Vertentes reuniram uma lista com 10
comidas típicas mineiras e bem São-Joanenses para
você se deliciar:
 
 

Esse curioso sanduíche é 100% São-Joanense.
Trata-se de um pão de queijo recheado com um
bolinho de fei jão. Pouco comum, não acha?
Essa tradição começou com a massa de bolinho de
feijão feita pela família dos proprietários da
lanchonete Uai,  que fica no bairro Tijuco. Essa
massa guarda alguns segredos, o que deixa o
bolinho mais saboroso ainda. Desde muitos anos as
pessoas pedem essa iguaria para acompanhar um
cafezinho em diferentes horas do dia. 
Onde comer: Lanchonete Uai, no bairro do Tijuco;
e Bar do Kibom, na Av. Tiradentes.
 

 
Quem não ama picolés? Em São João del Rei,  um dos
programas mais tradicionais é ir saborear um Picolé
do Amado. Eles são fabricados desde 1966 e guardam
os segredos de uma receita de família que encanta
as pessoas até os dias de hoje.No início, o Sr. Amado
Vieira era dono de uma loja de consertos. Os picolés
surgiram quando ele comprou uma máquina de
picolés, cujo conserto era caro e o dono preferiu
vendê-la. Foi então que Amado resolveu fazer
picolés para oferecer aos clientes de sua
loja.Imagine se não foi um sucesso? Muitas pessoas
passam por ali  para se refrescarem com os
deliciosos picolés artesanais. É impossível escolher
só um!
Lojas: 
São João Del Rei: Rua José Leite de Andrade, 28
(próximo a estação ferroviária, no Centro)
Tiradentes: Rua dos Inconfidentes, 79B (Próximo a
praça central - Largo das Forras, na rua do
Santíssimo Resort ao lado do bar dos Malas em
frente a Cia do Boi.)
Belo Horizonte:  Rua Albita, 664(Atrás do
estacionamento do Supermercado Carrefour, no
final da rua da ordem dos advogados- OAB) Bairro:
Anchieta.



Dois queijos da região super famosos são, o Queijo
Minas Artesanal Tarôco e o Catauá.A Queijaria
Tarôco existe há 5 anos e produz Queijo Minas
Artesanal (meia cura/curado). O queijo é produzido
com leite cru, ou seja, não passa pelo processo de
pasteurização. Sua casca é l isa e firme, macia e
amanteigada, sua acidez e picância são discretas.
Harmoniza com vinhos, cervejas, cachaças e ainda
é usado em vários pratos da culinária, como pão de
queijo, risotos, massas em geral.  A faixa de valor da
especiaria vai de 40 à 60 reais.  Quando falamos que
menos é mais, podemos incluir a deliciosa receita
de queijo meia cura que cruza gerações da família
de João Dutra, produtor do queijo Catauá. Segundo
ele, a simplicidade é um dos maiores segredos
dessa receita, sendo 100% artesanal e produzido
em sua fazenda, que fica na região de Coronel
Xavier Chaves. Os queijos estão nos pratos de
muitos restaurantes da região, além de serem
encontrados no Empório Del Rei,  na adega Salute e
em alguns outros estabelecimentos da região. 
 
Queijaria Catauá
Coronel Xavier Chaves -  (32) 98888-5112
 
Queijaria Tarôco
São João del-Rei - (32) 3373-2095

Para muitos, frango com quiabo é sinônimo de casa
de vó. Esse prato é, sem dúvidas, um dos mais
presentes nas mesas de Minas Gerais. O cenário de
um fogão à lenha e os causos mineiros contados ao
redor da mesa sempre nos remete à boa comida, e o
frango com quiabo e angu não poderiam estar de
fora.Se dividirmos a cozinha mineira tradicional
entre cozinha de fazendas e cozinha de tropeiros,
podemos dizer que o frango com quiabo se tornou
um dos favoritos das fazendas antigas. Apesar da
 origem mineira do prato, é sabido que o quiabo veio
de terras africanas e as galinhas foram trazidas de
navio pelos portugueses na época da colonização.O
que não sabemos, é quem teve a brilhante ideia de
fazer a junção entre os dois em um ensopado que
cruzou séculos. Arrisco dizer que foi um índio muito
genial.  Mal sabe ele que hoje em dia esse prato
arranca suspiros, de tão delicioso.Vários
restaurantes da cidade oferecem essa delícia! 

 
Ainda na época colonial,  o transporte de
mercadorias era feito por tropeiros a cavalo. É de se
imaginar que as longas viagens rendiam histórias,
além desse prato delicioso que recebe carimbo
mineiro.A do fei jão tropeiro é simples. Durante as
jornadas, os tropeiros cozinhavam o que estava
disponível.  As viagens eram longas e o
armazenamento era difícil .  Assim, o fei jão cozido
com farinha de mandioca, torresmo, couve, ovos,
cebola e l inguiça se tornou um dos pratos mais
comuns entre os homens de tropa.



Outro prato que brilha nas tradições mineiras é o
frango com ora-pro-nobis. O vegetal foi nomeado
com a expressão em latim que quer dizer “orai por
nós”. Isso diz muito sobre sua origem.Na época do
ciclo do ouro, as igrejas eram cercadas por ora-
pro-nobis. Não se sabe bem quem teve a ideia de
explorar a planta na cozinha, mas os mais pobres
começaram a colher esse rico alimento nos jardins
das igrejas. Inclusive, era preciso que os padres
ficassem de vigília para evitar que as pessoas
roubassem.O momento propício era quando eles
entravam para celebrar os ritos em latim. Uma das
frases mais ouvidas durante as missas era “ora pro
nobis”,  que acabou dando nome à planta.Por aqui,  o
frango com ora-pro-nobis pode ser divinamente
saboreado no restaurante da Filó, em São João del
Rei e no Grotão, na cidade de Prados. Aliás, só de
pensar já fico com água na boca.

Arrisco dizer que pão de queijo só é pão de queijo
em Minas Gerais. Podemos até tentar, mas encontrar
exemplares tão bons quanto os daqui é uma tarefa
bem difícil .  Assim como o ti jucano, ele é a
companhia perfeita para um cafezinho e muita
prosa! Um dos melhores da cozinha mineiraOs pães
de queijo estão praticamente em todas as padarias
mineiras. Em São João del Rei,  podem ser
encontrados em versão muito saborosa na Taberna
d’Omar ou na padaria Florença. Se não for de minas,
não deixe de comer pão de queijo todos os dias de
sua viagem. Afinal,  esse trem é bom demais.

O torresmo é um dos pratos mais presentes na
culinária dos botecos mineiros. Acompanha muito
bem uma cachaça, uma cervejinha e os bons
momentos de uma mesa de bar. Sua preparação
envolve fritar pedaços de toucinho até eles ficarem
crocantes.Sua origem tem raízes portuguesas e,
assim como as receitas de frango, recebe o toque do
tempero africano. Normalmente ele é servido
acompanhado de algum outro prato, como fei joada
ou angu e couve. Aqui em São João del Rei,  um dos
melhores torresmos é servido no Pena’s bar, que fica
no bairro Bonfim, e no Bar do Agostinho, no bairro
das Fábricas.



Comida ítalo-mineira do Restaurante da Filó
O restaurante da Dona Filó é daqueles que você entra
e já se sente em casa. A história da Filó é
emocionante! Antes de ter o restaurante ela só vendia
as massas caseiras que aprendeu a fazer com sua mãe
e avó. O sucesso da massa foi tanto que após algumas
reviravoltas na vida da Filó, surgiu a oportunidade de
abrir o restaurante (a história completa eu deixo para
você perguntar para a própria Filó, que me deixou com
lágrima nos olhos).  A família toda se uniu para ajudar
na concretização desse espaço que hoje oferece a
típica comida italiana junto com as delícias da comida
mineira!Até hoje no restaurante você vai encontrar
toda a família da sorridente Filó trabalhando por
lá!Uma aula de gastronomia ítalo-mineira (oras se
existe.. . )  na Colônia Viva, projeto da região, as massas
são as grandes atrações do local e claro a cachaça
'refil ' .  O preço é um convite para o buffet l iberado a
vontade.
 
R. Otávio Ângelo Calsavara, 2 - Colônia do Felizardo,
São João Del Rei.
Telefone: (32) 99123-5442  

Vir até Minas Gerais e não comer queijo com
goiabada, quitutes mineiros, doces caseiros e
iguarias como o pão de queijo, é como ir até o Rio
de Janeiro e não avistar os grandes monumentos
marcantes daquela terra.São inúmeros, mas o
destaque vai para o casamento entre a goiabada e o
queijo mineiro, o Romeu e Julieta. Muito
encontrado pelo Brasil ,  mais especial ainda se
servido com o toque do queijo minas.No Mercado
Municipal de São João del Rei é possível encontrar
diferentes exemplares dos quitutes mineiros,
inclusive o queijo com goiabada! Não deixe de
incluir esse ponto na sua visita, não vai se
arrepender!Outro lugar muito conhecido pelos
quitutes é a padaria Taberna d’Omar. Dentre os
pães e bolos artesanais, o destaque vai para os
cookies mineiros de maracujá. É de comer rezando! 



Outro dia l iguei para um amigo jornalista mineiro, que mora em São Paulo, a
fim de trocarmos informações de trabalho e também colocarmos o papo em
dia. Contei a ele sobre minha nova fase vivendo mais tempo em São João
del-Rei que em São Paulo, minha qualidade de vida, além dos problemas da
cidade e meus desafios profissionais por aqui.  Ao final da conversa, ele
suspirou, e concluiu nossa conversa com a seguinte frase: E a tradicional
família mineira continua a mesma!  Ao desligar o telefone, fiquei me
questionando sobre o que ele quis dizer e quais os conceitos inseridos
naquela frase final.  Comecei a pensar sobre como a vida muda, e como tudo
muda, e na rapidez que nem se percebe. Mas, antes disso, também tive que
desconstruir dois conceitos: o ser mineiro e o ser família!
 
O mineiro sempre foi caracterizado por ser um povo pacato, acolhedor, de
costumes rurais, ritmo calmo, de dialeto próprio que é bão demais da conta
sô, muito desconfiado, sempre modesto e muito religioso (não perde uma
missa ou procissão rs).  Também faz jus às expressões: mineiro come quieto
e mineiro não perde o trem! Por muito tempo, Minas Gerais, especialmente
São João del-Rei,  foi uma das potências econômicas do Brasil ,  terra de
presidentes, de grandes poetas, escritores, pintores, músicos e terra de
homens e mulheres ilustres que temos orgulho disso.
 
 

Depois me veio à mente o conceito de

família e como isso mudou nos últimos

tempos. E como mudou.. .  O próprio

termo "família" sofreu novas e

profundas reconfigurações que foram

surgindo e se adaptando. Eu mesmo sou

filho dessa reconfiguração familiar: pais

separados e, da época, que era

vergonhoso para uma mulher (mãe) se

separar do marido, pois ficava

estigmatizada na pequena cidade

 

Também vim de uma família

“tradicional" mineira de SJDR. Meus

avós são fi lhos de imigrantes italianos,

e sempre vistos por um grupo da

"família tradicional" como o lado mais

“pobre”, do Matosinhos. Minha mãe,

honrosa, teve que trabalhar muito para

criar três fi lhos pequenos, na década de

80. 

 

Outra característica mineira muito

marcante, e que se reconfigurou ao

longo dos anos é ter sido criado por

avós. Como minha mãe sempre

trabalhou fora, felizmente, tive a honra

e o prazer de também ter sido criado

por meus avós trabalhadores, humildes,

do campo, de pulsos firmes e valores

fortes, que sempre nos protegeu, mas

nunca encobriu nossos erros e,

principalmente, nos ensinaram valores

universais.  Os fi lhos e netos, todos

sapecas - naquela época podíamos

brincar de queimada na rua e de guerra

de laranja podre na horta. 



Meus avós, experientes e sábios, nos ensinaram a tratar as pessoas
como ‘o Senhor’ e ‘a Senhora’ ,  e nos ensinaram a pedir a bênção.
Havia um respeito imenso e as relações eram mais afáveis, com
famílias numerosas, que iam se casando e ficando por ali  mesmo,
perto da casa dos avós e pais.   
 
Nós, meninos, éramos obrigados, desde pequenos, a trabalhar na roça
durante as férias escolares e nos finais de semana (hoje meu avô e
minha mãe seriam presos, coitados),  mas foi na terra que aprendemos
o valor do trabalho e das pessoas. As meninas tinham que lavar,
cozinhar, arrumar a casa etc. Mas nem sempre nessa ordem rs. Mas
tivemos uma infância incrível e invejado por muitos. E, como toda
boa família mineira autêntica, tudo girava, e ainda gira, em torno da
família, em benefício da família e bem naquele jeitinho mineiro de ser
(manso, desconfiado, com dialeto, verdadeiro e ao mesmo tempo
intenso por ser de família italiana).   
 
Mas, contudo, como tudo na vida muda, também temos o conceito da
Nova Família Tradicional Mineira - apesar de ainda achar que não é
tão nova assim -, e que acredito ser o conceito cunhado por meu
amigo mineiro ao se referir que a família tradicional mineira continua
a mesma: pais separados, fi lha mãe solteira, fi lho pai,  menor de idade
gravida, sobrinho(a) gay, fi lho(a) drogado, parente assassino ou
traficante, tia rameira e macumbeira, tio(a) alcoólatra, presidiário,
pai ou tio político e corrupto, marido amante da melhor amiga da
esposa, amantes.. .  amantes.. .  de toda ordem e que convivem em
harmonia… e por aí vai!  Tudo isso junto ou separado! 
 
Acrescido à Nova Família os conceitos de mineiro e família citados
acima, também perpassa sobre a família tradicional mineira, de forma
muito velada, o que nós torna únicos neste quesito, é o de colocar
panos quentes ou fazer vistas grossas em tudo! Não importa o que
aconteça, nossa honrosa esposa/mãe/tia/irmã/irmão/primo ou
qualquer membro da família sempre estará aos domingos na missa,
nas procissões e na sociedade como se nada tivesse acontecido. Pois,
o que se percebe, duas coisas que não mudaram até hoje na
tradicional família mineira: tudo pela família e tudo para manter a
honra e a aparência. E aos trancos e barrancos, ainda perdura.
 
O mineiro é um tipo próprio, único e exclusivo. Não podemos perder
nosso modo de ser; nossas características e raízes; sejamos mineiros
autênticos até o fim! Não percamos nossas tradições.  
 
E como vai a tradicional família mineira? 
Vai bem obrigado!
 
 

 

Revista Mais Vertentes é uma publ icação eletrônica  

d isponível  em todas as plataformas e redes socia is  e

direcionada à população da Mesorregião do Campo das

Vertentes.  A revista v isa enaltecer e valor izar a

cultura local ,  o tur ismo, a gastronomia,  os costumes,

a nossa gente e,  pr inc ipalmente,  promover o

desenvolv imento sustentável  (econômico,  socia l  e

ambiental)  da região.  

 

Atuamos com um jornal ismo sér io ,  independente e

invest igat ivo que v isa promover bens not ic iosos de

uti l idade públ ica e isso vai  a lém de informar:  consiste

em invest igar ,  comparar ,  a lertar ,  prevenir  e expl icar .
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