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 � SÍLVIO AZEVEDO

Para que Uberlândia pudesse chegar 
ao patamar de cidade referência regional, 
muito trabalho foi feito por pessoas que 
pensavam além do seu tempo. Entre elas 
estavam agentes públicos que decidiram 
assumir um compromisso de administrar 
e levar o Município avante. 

Foram os prefeitos do passado que aju-
daram Uberlândia, que já havia sido distrito 
da vizinha Uberaba, a assumir o posto de 
maior cidade do interior de Minas Gerais, 
sendo referência nacional em vários aspec-
tos como tecnologia e logística.

Desde 1891, entre agentes executivos, 
prefeitos nomeados e eleitos, foram 30 
gestores que se dividiram em 40 gestões, 
sendo que seis por mais de uma vez. Vir-
gílio Galassi foi quem mais esteve à frente 
do Município, sendo eleito para quatro 
mandatos. O atual prefeito, Odelmo Leão, 
está na terceira gestão e é um pré-candi-
dato natural para reeleição em 2020. Tam-
bém governaram mais de uma vez Vasco 
Giffoni, com três mandatos, Severiano 
Rodrigues da Cunha, Renato de Freitas e 
Zaire Rezende, dois cada.

Para o jornalista Ademir Reis, conhe-
cedor da política local, da qual começou 
a frequentar desde o final dos anos 50, 
todos os prefeitos tiveram sua parcela de 
contribuição para o crescimento da cidade, 
porém quatro figuram entre os mais im-
portantes: Tubal Vilela, Renato de Freitas, 
Virgílio Galassi e Zaire Rezende.

“Tubal governou a cidade entre 1951 

e 1954, sendo o segundo eleito por voto 
popular. Para o período, foi o mais popular 
entre os prefeitos, conseguindo, inclusive, 
se eleger deputado estadual por duas 
vezes após deixar a Prefeitura. “Ele era 
carismático, tinha um prestígio grande 
com as classes menos favorecidas e que 
trouxe a água pro Centro da cidade, com 
a construção das caixas d’água que ficam 
na avenida Floriano Peixoto”, disse.

Tubal também foi responsável pelo 
loteamento de novos bairros na época 
como o Brasil, Dona Zulmira e Tubalina. 
“O crescimento da cidade para o lado do 
Brasil, passando além da estação da Mo-
giana, que ficava onde está localizado o 
antigo Fórum. A cidade morria ali”, explicou 
Ademir Reis. 

Já Renato de Freitas administrou a ci-
dade entre 1967 e 1970 e de 1973 a 1976, 
em segundo mandato. Durante sua gestão, 
revolucionou o formato da administração 
pública municipal, criando as primeiras 
secretarias que foram a de Ação Social, Ad-
ministração, Fazenda, Obras e Patrimônio.

Também foi responsável pela captação 
de água de Sucupira, que seria fornecida 
para toda a cidade, construção do Terminal 
Rodoviário Presidente Castelo Branco, 
uma instalação muito moderna para os 
padrões da época, além de muitas outras 
ações nas áreas de saúde, educação e 
mobilidade urbana.

Renato de Freitas teve uma grande 
força política para, junto aos deputados 
Rondon Pacheco e Homero Santos, trazer 
mais cursos e a federalização da então 
Universidade de Uberlândia (UnU), que 

aconteceu em 1978, já na gestão de Virgílio 
Galassi. Para Ademir, esse fato foi muito 
importante para o grande crescimento da 
cidade.

“Muitos jovens vinham de outras cida-
des para estudar e os pais aproveitavam 
para abrir indústrias e empresas. Foi o 
grande boom populacional e de cresci-
mento da cidade. Tudo graças ao trabalho 
conjunto de Renato, Virgílio e os deputados 
Homero Santos e Rondon Pacheco”.

O ex-prefeito Virgílio Galassi em seus 
quatro mandatos fez muitas ações que 
ajudaram no desenvolvimento de Uberlân-
dia. Com seus contatos e influência com 
governadores e parlamentares em Brasília, 
trouxe muitas benfeitorias para o Município 
que adotou como casa.

“Quando esteve fora da política, entre 
1967 e 1970, ele se movimentou muito pelo 
eixo Belo Horizonte/Brasília e conseguiu 
captar recursos e prever a vinda dele para 
a Prefeitura no mandato tampão entre 
1971 e 1972. Fez a cama para voltar em 
1977. Ele tem muitos feitos para cidade”, 
disse Ademir.

Como prefeito, realizou grandes feitos, 
como a pavimentação da avenida Rondon 
Pacheco e construção dos prédios que 
abrigam, atualmente, a Prefeitura e a Câ-
mara Municipal de Uberlândia. Também foi 
importante por obras e visão administrativa 
voltada para a educação, incluindo a fe-
deralização da UFU, saneamento básico, 
educação, saúde, esporte e lazer, com a 
construção do Parque do Sabiá e do está-
dio municipal.

Progresso da cidade passa 
por seus administradores

Prefeitos que assumiram gestão e deixaram suas marcas no progresso de Uberlândia

POLÍTICA 

Virgílio Galassi

FOTOS ARQUIVO PÚBLICO

Renato de Freitas Tubal Vilela
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 � DHIEGO BORGES

“Quando eu quero mais, eu vou pra 
Goiás”. A frase, eternizada pela canção 
Goiás é Mais, composta por Moacyr Fran-
co e gravada em 1997 pela dupla Bruno e 
Marrone, destaca as belezas do Brasil e do 
estado goiano, reconhecido nacionalmente 
por ser um grande polo sertanejo. Mas, se 
fosse reescrito nos dias atuais, provavel-
mente este clássico poderia ter seu refrão 
inspirado pela mineirinha Uberlândia, que 
aos poucos desponta como um destino de 
destaque na rota da música sertaneja.

Conhecida por revelar grandes talentos, 
entre eles o uberlandense Alexandre Pires 
e o Grupo Só Pra Contrariar, Uberlândia 
começou a ganhar visibilidade no cenário 
musical na década de 90 com o estouro de 
hits do samba como ‘Que se chama amor’, 
‘A Barata’, ‘Out Door’, ‘Domingo’ e muitos 
outros. O SPC conquistou o país e fez o 
mercado voltar os olhos para a cidade.  

O samba abriu as portas e, de lá para 
cá, o sertanejo é o gênero que vem se 
desenvolvendo e ganhando cada vez mais 
força com a repercussão do trabalho de 
produtores musicais, compositores, músi-
cos e cantores que levam o nome da ‘terra 
gentil que seduz’ para todo o Brasil. No 
especial Aniversário de Uberlândia, o Diário 
mostra, com exclusividade, um pouco da 
trajetória de profissionais renomados no 
show business e um panorama do mercado 
musical na cidade.  

Pratas da casa na produção musical
Nos últimos anos, produtores musicais 

da cidade vêm ganhando cada vez mais 
espaço e visibilidade com a repercussão 
de trabalhos feitos para artistas conhecidos 
em todo o país. 

Um desses profissionais é o produtor 
Newton Fonseca, conhecido como New-
tinho. Inspirado pelo pai, James Newton, 
mais popular como “Jaiminho”, músico 
bastante conhecido no cenário de Uberlân-
dia e região, Newtinho iniciou sua trajetória 

praticamente aos 12 anos, participando de 
trabalhos em estúdio junto com o pai.  

Natural de Uberlândia, o músico, de 33 
anos, começou a dar os primeiros passos 
como violonista de uma banda baile. Aos 
18, já fazia suas primeiras produções, ini-
ciando com jingles publicitários, e passou 
a acompanhar a dupla João Victor e Rafael 
na estrada. Foram sete anos tocando, 
fazendo direção musical e produzindo 
trabalhos do duo.

Em 2007, Newtinho montou seu próprio 
estúdio em Uberlândia e focou na produção 
musical. “No começo, eu almejava ser mais 
músico do que produtor, mas o mercado foi 
se desenhando de forma positiva para mim 
e decidi que eu queria apenas produzir e 
não mais tocar na noite ou ser músico de 
estrada. Mais tarde, montei meu estúdio e 
fui conquistando meu espaço”, contou à 
reportagem.

BACHATA FEELING
O trabalho de Newtinho começou a 

ganhar destaque com o cantor Gusttavo 
Lima. Em 2014, ele produziu a primeira 
música para o artista, que gravou um single 
de ‘Que mal te fiz eu (Diz-me)’. A canção 
emplacou no álbum ‘Do Outro Lado da 
Moeda’ junto a outros hits românticos como 
‘Diz pra mim’, ‘Fui Fiel’ e ‘Jejum de amor’. 

Depois disso, o produtor começou a ser 
procurado para gravar outros artistas, entre 
eles Lucas Lucco e Giovani, da dupla Gian 
e Giovani. Mas, o auge do reconhecimento 
veio no começo de 2016, quando Gusttavo 
Lima propôs ao músico uma sociedade 
para trabalhar em um estúdio do cantor 
em Goiânia (GO). 

Foi no Studio Balada que, com o ‘Em-
baixador’, Newtinho iniciou um reposicio-
namento musical na carreira do cantor. 
Gusttavo queria desenvolver um estilo 
voltado para a ‘bachata’, um ritmo originado 
na República Dominicana que mistura bo-
lero com outras influências musicais como 
o chá-chá-chá e o tango.  

“O Gusttavo deu a ideia e eu disse para 

ele para iniciarmos aos poucos. Fizemos 
um primeiro teste no DVD de Barretos e 
vimos que deu certo. Tanto que o último 
trabalho, o ‘Ao Vivo em Cariri’, veio com 
uma proposta 90% bachata”, lembrou. 

A chamada ‘bachata feeling’ se tornou 
uma marca de Gusttavo Lima e um divisor 
de águas para o produtor Newton Fonse-
ca. Foram três anos seguidos produzindo 
trabalhos para o cantor, como os DVDs ‘Bu-
teco do Gusttavo Lima 2’, ‘O Embaixador 
em Barretos’ e ‘O Embaixador em Cariri’, 
último álbum lançado pelo artista.

Com arranjos diferenciados do que 
o mercado havia produzido até então, 
Newtinho e Gusttavo Lima promoveram 
uma verdadeira revolução e emplacaram 
hits como ‘Apelido Carinhoso’, ‘Mundo de 
Ilusões’, ‘Zé da Recaída’, ‘Cem Mil’, ‘Eu 
não Iria’, ‘Milu’, ‘A gente fez amor’, ‘Até a 
garrafa chora’, ‘Carreira Solo’, ‘Online’ e 
diversos outros. 

“O Gusttavo foi um grande divisor de 
águas, a gente tinha um público que já 
seguia o trabalho, mas depois que eu fui 
para o Studio Balada, mudou muito minha 
forma de ver o mercado, porque você 
convive com um artista número um, então 
comecei a ter contato com outras frentes, 
principalmente relacionadas à estratégia”, 
revelou o produtor. 

Após o fim da parceria com Gusttavo, 
Newtinho montou um estúdio próprio em 
Goiânia e tem produzido artistas de des-
taque, com um portfólio de trabalhos que 
incluem nomes como Zé Felipe, Jefferson 
Moraes e Paula Mattos. O estúdio de 
gravações em Uberlândia continua ativo 
atendendo aos artistas da região. 

Na visão de Newtinho, a cidade se de-
senvolveu muito na última década, mas tem 
potencial para crescer mais. “Uberlândia 
tem levantado uma bandeira muito baca-
na entre os compositores, temos grandes 
artistas morando na cidade e vejo grande 
potencial para desenvolvimento. O que 
falta são os empresários acreditarem e 
investirem mais”, afirmou.

Uberlândia como 
referência na rota 

do sertanejo
Diário mostra em reportagem especial o desenvolvimento da cidade no show business musical

MERCADO MUSICAL
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RUBENS CERQUEIIRA

Natural de Uberlândia, o músico e produtor 
Newton Fonseca revolucionou o mercado 

com Gusttavo Lima e o estilo bachata feeling
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Parceria de sucesso 
e amor pela música 
Eles até que tentaram ficar longe da 

música, mas a paixão acabou por falar 
mais alto para os produtores Junior Melo 
e Marcelo Cheba, que hoje mantêm uma 
sociedade em um estúdio em Uberlândia e 
produzem artistas de renome como Bruno 
e Marrone e Diego e Victor Hugo.

 Para o músico e produtor Junior Melo, 
de 38 anos, a história com a música teve 
início logo aos 14, quando ainda morava 
no Distrito de Tapuirama e montou uma 
banda baile para tocar com amigos. Um 
tempo depois, disse que não queria mais 
trabalhar com música. Ficou dois anos 
afastado do meio, mas a vocação acabou 
puxando-o de volta. 

O reinício veio como violonista da du-
pla Diego e Ricardo, que teve bastante 
repercussão em Uberlândia e região. Com 
o sucesso como músico, vieram os con-
vites para gravar com outros produtores. 
Na mesma época, ele também montou a 
banda ‘Doce Valete’, que já tinha músicas 
autorais. Foi a partir daí que Junior Melo 
aprofundou os conhecimentos na área 
da produção musical e, além da banda, 
também produziu trabalhos para a dupla 
Diego e Ricardo. 

Mais tarde, Junior Melo montou seu pri-
meiro estúdio e deu maior foco na carreira 
como produtor. Com o sonho de gravar um 
DVD, ele conta que apostou na dupla de 
Uberlândia Diego e Victor Hugo, que bus-
cava seu espaço na música. “Propus aos 
meninos uma sociedade para gravarmos 

um DVD e eu cuidar da carreira deles. Eles 
toparam e junto com o Alexandre Mello 
[empresário] temos desenvolvido uma 
carreira bastante promissora. Estamos indo 
para o quinto projeto”, revelou.

Em maio de 2017, a dupla gravou o pri-
meiro projeto, o DVD ‘Diego e Victor Hugo 
Ao Vivo em Uberlândia’, com participações 
de Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Jads 
e Jadson, Bruno e Marrone e Henrique e 
Juliano. Sucessos como ‘O Alvo’, ‘Calafrio’, 
‘Prefiro nem perguntar’ e ‘Sem contraindi-
cação’ revelaram o duo para o Brasil. 

A partir deste primeiro projeto, Junior 
Melo estreitou os laços com o cantor Bruno, 
da dupla Bruno e Marrone, e começou a 
produzir alguns trabalhos do duo. Foi nesta 
mesma época que Melo teve o primeiro 
contato com o, hoje sócio, Marcelo Cheba, 
que trabalhava na equipe da dupla Diego 
e Victor Hugo. 

De largado às traças 
ao reconhecimento
Por volta dos anos 2000, o produtor 

Marcelo Cheba, de 36 anos, iniciou sua 
carreira ainda no samba, tocando para a 
banda ‘Alma Gêmea’ em Uberlândia. Assim 
como o sócio, Cheba também quis aban-
donar a música. Começou a trabalhar em 
uma fotocopiadora, mas nas horas vagas 
continuava estudando violão.

Mais tarde, despertou interesse pelo 
universo da produção musical e teve 
as primeiras experiências gravando na 
casa de um amigo, com quase nenhum 
equipamento. Ele revela que se destacou 

fazendo guias para compositores, entre 
2017 e 2018. 

“Normalmente, os compositores grava-
vam apenas uma voz e violão e mandavam 
para os artistas. Ninguém, na época, fazia 
uma guia bem produzida. Então, eu disse: 
é possível fazer isso melhor e comecei 
com alguns compositores, como o Philipe 
Pancadinha e o Victor Hugo, e tivemos 
muito sucesso. Os dois primeiros anos 
foram os que mais registraram venda de 
composições no Brasil”, destacou.   

Além dos compositores de Uberlândia, 
Cheba começou a atender demandas de 
autores de outras regiões do país e os ar-
ranjos do violonista chamaram a atenção 
de produtores já renomados. Entre eles, 
Ivan Miyazato, que produziu o hit ‘Largado 
às Traças’, sucesso na voz da dupla Zé 
Neto e Cristiano. A música foi a segunda 
mais tocada do ano em 2018, no ranking 
divulgado pela Crowley. Assinada por Phi-
lipe Pancadinha e Victor Hugo, da dupla 
Diego e Victor Hugo, compositores de 
Uberlândia, junto com André Vox, a canção 
teve arranjos produzidos por Cheba, que 
assina a música como arranjador junto com 
o produtor Ivan Miyazato.

Além do sucesso com Zé Neto e Cristia-
no, Marcelo é o responsável por diversos 
arranjos com artistas como Wesley Safa-
dão, Michel Teló, Simone e Simaria, Jorge 
e Mateus, Matheus e Kauan e muitos ou-
tros. O trabalho com as guias foi o primeiro 
passo para, mais tarde, iniciar a parceria 
com o então sócio Junior Melo, efetivada 
no fim de 2017. 

DHIEGO BORGES

Produtores Junior Melo e Marcelo Cheba são 
sócios do Studio Bar e produzem grandes artistas 

como Bruno e Marrone e Diego e Victor Hugo
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O STUDIO BAR
Em 2018, os dois produtores inicia-

ram um novo desafio e inovaram com 
a inauguração de um espaço que mes-
cla um estúdio e outra grande paixão 
dos artistas: o afamado bar. A ideia, 
segundo Junior Melo, veio do cantor 
Bruno, que sugeriu o nome Studio Bar. 

Segundo Melo, o objetivo foi de-
senvolver um espaço que propiciasse 
a artistas e compositores a oportunida-
de de trabalhar e descontrair ao mes-
mo tempo em um espaço reservado. 
“A gente queria uma montar junto com 
o estúdio uma área de convivência, 
com churrasqueira. Fizemos um 
projeto, mas ficou mais parecido com 
uma casa. Então, mostrei para alguns 
amigos, entre eles o Bruno. Ele ficou 
louco com o projeto e um dia ele disse 
que estava muito bom, mas tinha que 
ser um bar, tem que ser Studio Bar”. 

Além da produção musical, o es-
túdio também passou a ser bastante 
utilizado para gravações de DVDs, 
lives e outros trabalhos artísticos. A 
dupla Bruno e Marrone inaugurou o 
espaço com o DVD ‘Bruno e Marrone 
Studio Bar Live’, gravado em 2018 
com uma participação da dupla Jorge 
e Mateus, na música ‘Surto de Amor’.

Desde então, os produtores vêm 

crescendo cada vez mais o portfólio 
de artistas, gravando projetos para 
Diego e Victor Hugo, Enzo Rabelo, 
Ícaro e Gilmar, Rio Negro e Solimões, 
Bruno e Marrone, Hugo Henrique e até 
mesmo para o cantor Jorge, da dupla 
Jorge e Mateus. 

Para Junior Melo, Uberlândia tem 
despontado no mercado. “Acho que 
não tanto como Goiânia e São Pau-
lo, que são grandes capitais, mas já 
podemos dizer que Uberlândia seja 
talvez a terceira cidade que se destaca 
no sertanejo”, destaca o produtor.

Marcelo Cheba destaca que, além 
dos artistas, a cidade também tem no 
berço muitos músicos e profissionais 
que atuam no ramo. “Desde o estou-
ro de Alexandre Pires, sempre teve 
gente de Uberlândia trabalhando com 
artistas nacionais, mas ainda não tinha 
muita visibilidade. Hoje, a maioria dos 
profissionais de equipes técnicas são 
daqui”, afirma. 

Apesar da visibilidade adquirida 
nos últimos anos, os produtores dizem 
que a cidade ainda precisa se desen-
volver. Na visão dos profissionais, a 
cidade é carente de opções como 
mais casas de shows, escritórios de 
música e maior investimento do em-
presariado.

ALYSSON ESTOPA

ALYSSON ESTOPA

Studio Bar em Uberlândia trouxe novo 
conceito de estúdio

O músico e produtor, Wteykson Silva, 
mora em Uberlândia e é diretor musical 

na banda do cantor Lucas Lucco 

Sanfoneiro Kleiger Xavier, natural de 
Uberlândia, acompanha a dupla George 

Henrique e Rodrigo na estrada há sete anos 

Cidade é berço de muitos talentos 
como a dupla Diego e Victor Hugo

ARQUIVO PESSOAL DIVULGAÇÃO

EZEQUIAS MENDES 
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Na estrada com grandes artistas
Foi ainda criança, aos nove anos, que 

o músico uberlandense Kleiger Xavier, 29, 
deu seus primeiros passos na música. 
Com a sanfona no colo, as primeiras notas 
deram o tom nas festas de família e nas 
tradicionais Folias de Reis. Aos poucos, 
foi tomando gosto pela coisa e começou a 
se profissionalizar tocando com artistas em 
Uberlândia e região, como Graziella, Nando 
Moreno e a dupla Emílio e Eduardo. 

Em 2012, ele decidiu ir para Goiânia em 
busca de mais oportunidades. Foi na capital 
da música sertaneja que ele conheceu a 
dupla George Henrique e Rodrigo e passou 
a acompanhar os cantores na estrada. De 
lá pra cá, são sete anos abrindo o fole da 
gaita junto com a banda e viajando para 
vários cantos do país. 

Atualmente, o músico reside em Uber-
lândia e, além do trabalho com George 
Henrique e Rodrigo, desenvolve um projeto 
de produção musical voltado para artistas 
de pequeno e médio porte. “Sempre gra-
vava em outros estúdios e em 2018 resolvi 

investir em um espaço próprio. Aos poucos 
foi surgindo a oportunidade de produzir e 
desenvolvemos um projeto pocket. Tem 
dado bastante certo e já gravamos de sete 
a oito artistas aqui”, conta Kleiger.

Aos sete anos, o músico e produtor 
Wteykson Silva, 34, iniciava sua introdução 
no mundo das teclas musicais. Natural de 
Itaituba (PA), o sanfoneiro e pianista autodi-
data conta que começou na igreja tocando 
música gospel. Aos 15, fez suas primeiras 
produções e foi descobrindo outros ritmos. 
A trajetória profissional teve início no estado 
do Mato Grosso, quando ele começou a 
tocar em barzinhos para duplas regionais. 

Mais tarde, fez amizade com produtores 
de Goiânia, que o incentivaram a entrar 
no mercado. Investiu no sertanejo e com 
a repercussão do trabalho na noite, em 
2012 foi convidado para trabalhar com o 
cantor Lucas Lucco. “Começamos a fazer 
algumas músicas produzidas e arranjadas 
pela própria banda na época e, graças a 
Deus, por esse motivo consegui arranjar 
algumas músicas que logo se tornaram 

nacionais”, conta. 
Desde então, o produtor, que também é 

diretor musical da banda de Lucas Lucco, 
tem acompanhando o cantor, que mora 
em Uberlândia, na estrada. Neste ano, 
Wteykson se mudou para a cidade para 
ficar mais próximo do artista e investir mais 
na produção musical. 

“É uma cidade tranquila, pacata, que me 
ajuda mais na inspiração como arranjador 
sem contar nas opções de lazer, morar 
em Uberlândia está sendo maravilhoso. O 
cenário musical é muito promissor, acredito 
que o mercado está em grande evidência no 
mercado nacional, com grandes artistas até 
da própria cidade, creio que ainda surgiram 
vários outros artistas. Uberlândia é muito rica 
em gêneros musicais”, revela Wteykson. 

Além de ser um berço de músicos e pro-
dutores, Uberlândia também é um destino 
bastante procurado por artistas conhecidos 
nacionalmente, que escolheram a cidade 
para morar. Entre eles, Bruno, da dupla 
Bruno e Marrone, Victor Hugo, Lucas Lucco 
e o cantor Leo Chaves. 
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Uberlândia 
e o escritor

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ARTIGOARTIGO
 � IVONE GOMES DE ASSIS

Escolhi a Literatura como profissão, e 
ela escolheu a mim como parceira. Tra-
ta-se de um amor com responsabilidade. 
E para ser um bom escritor, isso não foge 
às regras. Exige-se muita leitura, rascunho, 
dedicação e persistência. Escritor que não 
lê é como piloto com medo de altura.

Em agosto de 1989, cheguei a Uberlân-
dia, com a mala em uma mão e um livro na 
outra. Os olhos estavam curiosos em saber 
o que havia do lado de fora da janela. En-
contrei a poesia que se traçava em versos 
em uma cidade cheia de praças e jardins. 
A literatura foi me ajudando a alinhavar o 
empreendedorismo, o design gráfico e a 
escrita para a formação do universo da 
escrita que habita em mim.

Uberlândia é uma cidade com es-
critores, editores, faculdades, jornais, 
empresas de comunicação e afins, um 
espaço perfeito para a germinação do 
livro. Esse mundo da escrita, aqui, só não 
é mais favorável devido ao fraco incentivo 
literário ofertado. É como se tivéssemos 
um ninho cheio de ovos, porém sem a ave 
para chocá-los.

O município conta com um número 
expressivo de autores, nos mais diversos 
gêneros. Com o advento da tecnologia, do 
livro digital e da propagação das gráficas 
de pequenas tiragens, o número de au-
tores aumentou significativamente. Apesar 
disso, continuamos a esbarrar no baixo 
investimento intelectual, promocional e 
cultural, em todas as esferas do livro.

Os escritores uberlandenses vão de 
pesquisadores, biógrafos a romancistas 
e contistas, com forte predominância nos 
gêneros: acadêmico, poesia, infantil e 
autoajuda. Todas as áreas são contem-
pladas, algumas com mais e outras com 
menos atuação. No entanto, a falta de 
incentivo nas vendas e na promoção da 
obra leva o autor a caminhos de desilusão.

Alguns autores têm vários títulos 
publicados, embora a maioria fique em 
publicação única. Destes com vários 
títulos, há que se separar os autores com 
tiragens de mercado e aqueles que impri-
mem apenas exemplares para acervos 
próprios ou aquilo que podemos chamar 
de satisfação do ego, que variam de 1 até 
50 exemplares. Outros optam por apenas 
livros digitais, apesar de este ainda ser um 

“buraco negro”.
Fica difícil mensurar o mercado livreiro 

dos autores locais quando se trata de 
analisar e/ou quantificar títulos e mensu-
rar o alcance dos leitores, uma vez que o 
campo de apoio ou a zona de consumo não 
acompanham o mesmo ritmo da produção.

A pouca circulação da produção de 
livros nacionais é um problema que afeta 
todo o país, sobretudo Uberlândia. O mu-
nicípio é desprovido de ações de peso que 
promovam esse aquecimento, provocando 
a falta visibilidade da nossa literatura. Con-
sequentemente, faltam ações de incentivo 
ao mercado editorial.

Não basta ter excelentes editoras e 
autores, fazem-se necessárias ações com 
gatilhos de circulação do livro local, pro-
moção dos autores, alcance dos leitores... 
Livro é um produto importante, que gera 
conhecimento, bem como sua cadeia pro-
dutiva gera impostos e empregos, isto é, 
o livro movimenta o mercado financeiro. A 
sociedade, em sua maioria, ainda não acor-
dou para a importância do livro enquanto 
produto. Diversos autores ainda estão em 
dormência quanto ao valor do seu produto 
e quanto à exigência de profissionalização, 
para que se tenha um conteúdo sustentável 
de qualidade.

As políticas públicas se concentram na 
publicação e esquecem-se da circulação. 
O livro engloba não apenas o custo de 
produção, mas também o valor do capital 
intelectual dos autores e a demanda da 
divulgação, para que o livro seja alcança-
do pelo leitor. Muito se fala em hábito de 
leitura, mas a maioria dos compradores 
de livros se ancora em três pilares: 1) 
porque o autor é famoso; 2) porque se 
sente na obrigação da compra; 3) porque 
“sente pena”, então pratica a “boa ação da 
compra”. A propagação do livro com base 
nos itens 2 e 3 está fadada ao fracasso; 
o livro, nestes casos, é uma espécie de 
morte de recém nascido. Uma sociedade 
que almeje ser classificada como culta 
deve consumir livros porque tem fome de 
conhecimento, não porque se sente na 
obrigação de fazê-lo.

Uma divulgação assistida pelo Mu-
nicípio ou pelo Estado seria um dos 
maiores incentivos. Isso pode ocorrer por 
meio da compra de um percentual das 
obras, ou por políticas de promoção dos 
livros, em parceria com as escolas, ou 

permutas intermunicipais, para divulgação 
dos autores.

Outra forma de incentivo seriam os 
editais para as editoras locais. Ou geran-
do ferramentas de propagação das obras 
junto à mídia, à sociedade e às escolas, 
a fim de influenciar o leitor e valorizar o 
mercado livreiro.

Segundo o escritor Antonio Bosco de 
Lima são dois pontos: 1) Falta de promoção 
2) Falta de investimento. “O livro tem a 
mesma característica de uma mercadoria, 
apesar de ser ‘sui generis’, com seu grau 
de abstração e sensibilidade, embora seja 
algo concreto. Então, o grande problema 
é a falta de um canal de distribuição e 
divulgação. A divulgação pode ser orques-
trada pela Prefeitura, pela Universidade e 
afins, exigindo mais empenho. Uberlândia 
tem excelentes autores. O mercado em-
preendedor também é muito carente, seria 
valioso que um grupo de empreendedores 
se unisse neste objetivo”. 

Alguns dos nomes que compõem o 
mercado editorial de Uberlândia, hoje, são: 
H.J. Ammaral, Antônio Marciano, Rogério 
Silva, Ivan Santos, Mônica Cunha, Ademar 
Inácio da Silva, Lucilaine de Fátima, Guil-
herme de Freitas, Odival Ferreira, Roberto 
Alves, Fernando Borma, Elba Silva, Carlos 
Roberto, Panmela Tadeu, Regma dos 
Santos, Rossana Spacek, Bosco de Lima, 
Carlos Guimarães, Antônio Wadson, Tair 
Barbaresco, Luiz Duarte, Márcio Alvaren-
ga, Oscar Virgílio, Antônio Pereira, Kênia 
Maria, Eni de Freitas, Dennys Xavier, Leda 
Gonzaga, Flávio Andrade, André Alvim, 
Lionizia Goyá, Samuel do Carmo, Karoli-
na Cordeiro, Heliene Rosa, Rosi Ferreira, 
Judith Vilella, Dalva Pietá, Genilson Flori-
ano... Enfim, eu poderia citar aqui mais de 
duzentos nomes, sem titubear. E onde es-
tão essas obras? Quem está promovendo 
esses autores? Quem são seus leitores? 
É um espaço muito pequeno atribuído ao 
autor, em um município com mais de 700 
mil habitantes.

O livro é um produto para o turismo 
de negócios, para a cultura popular, para 
os empreendimentos acadêmicos, para a 
educação, para o setor de saúde... Desse 
modo, podemos dizer que o livro é o “chá 
para todos os males” sem contra indicação. 
Uberlândia brilha em seus 132 anos com 
a alegria de contar com, pelo menos, três 
autores para cada ano de vida e progresso.
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 � BRUNA MERLIN

Com 132 anos de história, Uberlândia 
acumula uma série de projetos arquitetôni-
cos que foram se adaptando com o passar 
do tempo. Da arquitetura colonial vista pelos 
primeiros cidadãos da cidade até a contem-
porânea, que predomina nos dias de hoje, 
a cidade passou por diversos padrões que 
ainda podem ser identificados em pontos 
mais tradicionais do município.

A cidade começou a ser estruturada no 
início do século 20. O que hoje chamamos 
de bairro Fundinho, localizado na zona 
central, antigamente foi ocupado pelo pri-
meiro povoado que vinha das fazendas para 
expandir as vendas da agricultura. As pe-

quenas ruas e calçadas, além das grandes 
árvores e praças, que ainda encontramos 
na região, são algumas das características 
que mais representam o primeiro bairro da 
cidade.

“Com o passar do tempo e com a 
construção de uma estação ferroviária, a 
cidade começou a atrair os olhos de novos 
moradores e comerciantes, e se expandiu. 
Além do Fundinho, outros bairros foram sur-
gindo como o Centro, Martins, Patrimônio, 
Saraiva e parte do bairro Brasil, que antes 
era conhecido como bairro Operário”, com-
plementou a arquiteta e urbanista, Maria 
Eliza Alves Guerra.

Em razão do crescimento do município e 
a chegada dos automóveis na civilização, a 

região central começou a receber vias maio-
res e hoje as conhecemos principalmente 
como as avenidas João Pinheiro, Afonso 
Pena e Rio Branco. Em meados do século 
30 e 40, a cidade começou a receber a pre-
sença de arquitetos que a expandiram cada 
vez mais e proporcionaram a construção de 
novas residências e os primeiros edifícios. 

Segundo Maria Eliza, que também é 
professora da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo e Design da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (UFU), o crescimento da 
cidade era algo inevitável. E foi a partir dos 
anos 70 que o território municipal começou 
a se espalhar para a zona norte e leste com 
a criação dos bairros Presidente Roosevelt, 
Tibery, Umuarama e outros. 

Arquitetura tradicional 
preserva a história

 de Uberlândia
DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ENTANTO, COMPROMETE AS MEMÓRIAS DA CIDADE

DE COLONIAL A CONTEMPORÂNEA

Construção do Fórum

Foto aérea de Uberlândia
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FOTOS PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Avenida Afonso Pena em 1956
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A zona sul iniciou o processo de expan-
são só depois de uma década e continua 
em intensa ampliação até os dias atuais. 
Hoje, o município conta com mais de 70 
bairros oficiais que são divididos nas re-
giões central, norte, leste, oeste e sul. 

ARQUITETURA
As primeiras residências de Uberlândia 

foram construídas com técnicas tradicio-
nais que juntas caracterizam a arquitetura 
colonial. A arquiteta e professora da UFU, 
Marília Teixeira Vale, explicou que a base 
para a construção dos imóveis era barro e 
madeira, além das telhas coloniais. “Eram 
construções térreas e simples, e quase 
sempre associadas a algum comércio já 
que a atividade era predominante da cida-
de”, destacou. 

Com o passar do tempo, novas técnicas 
de construção foram incluídas no município 
e os imóveis começaram a receber alvena-
rias de tijolos e melhores acabamentos. Até 
a década de 40, a cidade já contava com 
casarões independentes e construções 
maiores, como por exemplo a atual Oficina 
Cultural, localizada na praça Clarimundo 
Carneiro.

A introdução da arquitetura Art Deco 
veio logo em seguida. Conforme dito por 

Marília, a técnica modernizou a estrutura 
das construções e trouxe a utilização de 
cimento, tijolos, janelas com vidros, telhado 
plano e criação de marquises que, atual-
mente, conseguimos ver em algumas lojas 
espalhadas pelo centro da cidade.

Entretanto, a partir dos anos 60, a cida-
de começou a perder os patrimônios com 
características da Art Deco e, segundo a 
arquiteta, hoje existem poucos exemplares 
que retratam essa história. “Muitas constru-
ções foram demolidas ou descaracterizadas 
para a construção de prédios, outras resi-
dências e comércios. É uma perda repre-
sentativa e que aconteceu em um intervalo 
pequeno de anos”, ressaltou a professora.

Para a arquiteta, ainda não existe uma 
política bem consolidada que luta pela pre-
servação das estruturas históricas, mesmo 
que algumas já tenham sido tombadas 
como é o caso do antigo Fórum, antiga 
Biblioteca Municipal e outras. 

“O desenvolvimento da modernização 
da cidade não precisa demolir o que já 
existe, mas isso não é compreendido pe-
las lideranças políticas e econômicas. Em 
pouco tempo restarão poucas construções 
que representam e contam a história da 
cidade”, finalizou Marília.

HOJE
Grandes prédios, construções que não 

seguem um padrão e o surgimento de 
conjuntos habitacionais é o que se destaca 
pelos diversos cantos de Uberlândia atual-
mente. Hoje, os moradores e visitantes 
da cidade se deparam com a arquitetura 
contemporânea que usa dos benefícios 
da tecnologia.  

“Essa é uma arquitetura que já incluí a 
estrutura metálica, revestimentos variados 
e construções de diversas formas e cores”, 
explicou Vale.

A pequena cidade, representada por ruas 
estreitas e estruturas simples, deu espaço 
para a criação de largas avenidas e viadutos, 
grandes edifícios, a expansão e até a criação 
de bairros planejados. Além disso, permitiu 
a construção de novas possibilidades de pa-
drões imobiliários que trazem ambientes mais 
amplos, com segurança e áreas de lazer.

“Notamos a presença de novas cen-
tralidades com condomínios verticais e 
horizontais que são o presente e serão 
o futuro da população. Todo o hábito e 
comportamento de viver mudou ao longo 
de todo esse tempo e continuará mudando 
com os próximos anos”, concluiu a arquiteta 
e urbanista, Maria Eliza.

FOTOS ACERVO JOÃO QUITUBA
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No aniversário da Terra Fértil
que é Uberlândia, plantamos cuidado

para colher mais saúde.

www.rnsaude.com.br@rnsaude rnsaudeassistenciamedica

UMA EMPRESA
DO SISTEMA

Graças aos seus caminhos de acesso, é bem fácil chegar a 

Uberlândia. Difícil mesmo é querer sair, afinal, a cidade é 

sinônimo de acolhimento. Suas belezas naturais e clima ameno 

são um convite para a prosperidade, que faz morada nessas 

terras. Uberlândia também abriga um sentimento que está 

sempre nos corações dos uberlandenses: a esperança em dias 

melhores. Isso inspira a RN Saúde a estar diariamente ao lado 

de um povo que esbanja simpatia e amor à vida.

Parabéns, Uberlândia, pelos seus 132 anos.
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� JADIR JR | PARA O DIÁRIO

O Diário conversou com algumas personalidades que 
nasceram em Uberlândia e contaram um pouco sobre 
de suas histórias com o munícipio, as lembranças e os 
principais anseios. Confira os depoimentos:

Uberlândia na visão de
nossas personalidades

CONFIRA OS RELATOS DE 
CHARLES CHAIM, FÁBIO 

PANNUNZIO, KAMILLA PUCCI 
E MAURÍCIO RICARDO

MEMÓRIA

Depois de quase 10 anos fora, acho que 
Uberlândia se transformou. Hoje, quando 
chego na cidade, demoro um pouco para 
entender a nova Uberlândia. Vejo uma 
cidade moderna, bem diferente da que 
deixei.  Novos artistas, novos bares, novos 
restaurantes e muito mais carros nas ruas. 
A cidade cresceu muito, impressiona o nú-
mero de construções novas, o bairro que 
eu morava se desenvolveu muito. Acho 
muito bacana.

Desde o tempo como jornalista na 
cidade, eu compreendo a importância de 
Uberlândia para o país. Geograficamente 

bem localizada, a cidade está no centro e 
relativamente perto das mais importantes 
capitais. Sempre foi uma cidade progressis-
ta, linda. Sem contar que é um polo cultural 
exportador de grandes talentos. 

Sempre que penso em Uberlândia, lem-
bro de que ela tem ícones arquitetônicos, 
como o Uberlândia Clube com toda sua 
beleza e importância histórica, a igreja do 
Espírito Santo do Cerrado da grande ar-
quiteta Lina Bo Bardi, o belo e minimalista 
Teatro Municipal assinado por Niemeyer. 
Lembro também da imponência do Praia 
Clube que é uma referência como lazer. 

Meu ponto turístico preferido é o Parque 

do Sabiá, que além de proporcionar tudo 

que proporciona ainda tem o belo cerrado 

mineiro para contemplação. 

Morar em São Paulo foi uma escolha 

profissional, adoro Uberlândia e os amigos 

que tenho na cidade. Por conta da quaren-

tena estou há meses sem visitar amigos e 

parentes, mas graças às mídias sociais con-

tinuo mantendo o contato, e a mensagem 

que deixo para eles é que estou com muita 

saudade e peço a todos que se cuidem para 

que em breve estejamos todos juntos.

CHARLES 
CHAIM
Artista 

plástico
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A cidade cresceu dramaticamente, 
para o bem e para o mal. Surgiram bairros 
inteiros para além do Rio Uberabinha, da 
Tubalina, do antigo matadouro, do Cajubá, 
da Cidade Industrial e da UFU. Quando 
eu saí, a cidade tinha três jornais e 70 mil 
habitantes. Todos eles desapareceram e, 
felizmente, vocês ressuscitaram o jorna-
lismo impresso. Eu tenho dificuldade para 
andar aí. Quando eu me mudei, ainda havia 
aquele duelo entre o Virgílio Galassi e o 
Renato de Freitas que, a cada alternância 
na prefeitura invertiam as mãos de direção. 
Por isto, até hoje, eu não consigo me orien-
tar direito na cidade.  Uberlândia se tornou 
uma cidade gigante, mas também se tornou 
uma cidade muito violenta, com índices 

de homicídio que suplantam 3 vezes o de 
São Paulo e outras metrópoles. A cidade 
em que eu vivi me permitia namorar nas 
encostas das rodovias sem temer nada. E 
ver a lua nascer num acostamento tranqui-
lo, ou no meio do pasto. É uma pena que 
isso não exista mais. Mas também criou 
uma vocação cosmopolita. Tornou-se um 
importante centro universitário, ganhou um 
teatro, que não tinha no meu tempo. Pena 
que os eleitores, como de resto em todo 
o País, não tenham aprendido também a 
usar o voto. Dá muita vergonha quando a 
gente ouve que prenderam quase toda a 
Câmara Municipal, por exemplo. Mas isso 
não é uma exclusividade da minha cidade 
querida, é uma chaga que molesta toda a 

Nação brasileira.
Uberlândia é muito importante para 

nosso país. Acho injusto que somente as 
desditas da política, do clima e da crônica 
policial levem o nome da nossa cidade ao 
noticiário nacional. Tem muita coisa boa 
em Uberlândia. Na TV Democracia, que 
eu toco agora, os uberlandenses fazem 
muito sucesso. A Lavínia, minha irmã, um 
luxo tê-la como parceira representando o 
segmento artístico no meu canal. A Ana 
Cláudia Simão, um dos maiores nomes do 
País em psicologia e sexologia. A Letícia 
Vilella e seu tarot divertidíssimo, que todo 
mundo ama, inclusive os ateus e os mais 
céticos, como eu. A cidade tem o Maurício 
Ricardo, precursor das charges animadas, 

FÁBIO 
PANNUNZIO

Jornalista

Na minha época de adolescente, a gente achava 

que Uberlândia era a melhor cidade do mundo. 

Nossa perspectiva ia ao Uberabinha ao Rio 

Araguari. Nós tínhamos uma visão idílica de 

um mundo que era pequeno demais, pois cabia 

dentro dos limites do município
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da nova linguagem da internet.  E tem os 
sambistas, os sertanejos universitários. 
Tem a minha mãe, outro ‘benchmark’ do 
campo da produção intelectual. Tem os 
armazéns atacadistas, dos quais depende 
todo o abastecimento do interior do País. 
Tem a Algar. Eu mesmo tenho uma fibra 
da Algar na minha produtora aqui em São 
Paulo. É a que funciona melhor, com maior 
confiabilidade. O que não falta à cidade 
são talentos. E esses talentos, somados à 
posição estratégica e à vocação cultural, 
transformaram Uberlândia numa metrópole 
em todos os sentidos.

Na minha época de adolescente, a 
gente achava que Uberlândia era a melhor 
cidade do mundo. Nossa perspectiva ia ao 
Uberabinha ao Rio Araguari. Nós tínhamos 
uma visão idílica de um mundo que era 
pequeno demais, pois cabia dentro dos 
limites do município. Mas, na verdade, 
hoje a gente percebe que não havia tanta 
coisa assim. Os jovens se encontravam à 
tarde num supermercado, o Alô Brasil, e à 
noite iam às centenas para o Big Bob, se a 
memória não me falha, que ficava no fim do 

mundo, a praça Sérgio Pacheco. Os motéis 
foram uma novidade tardia para a minha 
geração, pois os namoros eram castos. 
Tios e sobrinhos se encontravam na zona 
aos domingos, e isso parecia ser a coisa 
mais natural do mundo. Não havia teatro. 
Só eventualmente, mas muito eventual-
mente mesmo, passava por aqui alguma 
companhia teatral ou grupo de músicos 
que realmente valesse a pena. A diversão 
era lotar um carro de amigos e subir a 
Afonso Pena, descer a Floriano. Também 
não havia a diversidade gastronômica de 
hoje. Se bem me lembro, havia apenas 
dois bons restaurantes -- a Cabana e o Bar 
da Mineira. A gente também comia pizza 
com arroz e ninguém torcia o nariz.

Fico muito lisonjeado quando sei que 
algumas pessoas em Uberlândia acom-
panham o meu trabalho. Muitas vezes, o 
ambiente de radicalização ideológica cria 
ruídos. Uberlândia se tornou -- acho que 
sempre foi -- uma cidade conservadora. E 
muita gente faz críticas pesadas ao estilo 
de jornalismo que eu faço agora, que estou 
trabalhando nas redes sociais. Os elogios 

eventuais são muito mais raros do que as 
críticas, que nem sempre são construtivas. 
Mas quando eles aparecem, sempre é 
motivo de muita satisfação. Eu gostaria 
de ter tido a oportunidade de encontrar 
meus amigos entre os meus telespecta-
dores. Também me ressinto de não poder 
ir a Uberlândia mais amiúde. Mas quero 
que vocês saibam que, a despeito de 
divergências de natureza ideológica, eu 
amo muito Uberlândia e prezo demais meu 
passado e minhas origens. Parafraseando 
o provérbio, a gente sai de Uberlândia, 
mas Uberlândia não sai da gente. E se 
me permitirem recomendar um palpite 
aos vereadores e ao prefeito que serão 
eleitos este ano, gostaria de sugerir que 
conhecessem a lei Cidade Limpa, que 
exterminou a poluição visual e transfor-
mou São Paulo numa cidade muito mais 
humana. Quando retirarem aquelas caixas 
de publicidade horrorosas da frente das 
construções do centro velho, vai surgir uma 
linda cidade art-déco. Eu adoraria voltar 
aí e ver a nossa arquitetura redescoberta.

V O C Ê  S A B E  D E  O N D E  A  V E R D A D E  V E M

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

ASSINE NOSSO JORNAL DIGITAL
E TENHA ACESSO ÀS NOTÍCIAS

DE QUALQUER DISPOSITIVO                      
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O Sicoob Creditril faz parte desta linda e
próspera história de Uberlândia,

afinal é a primeira cooperativa de crédito
que teve origem na nossa querida cidade.

Nestes 132 anos de emancipação do município,
28 deles tiveram a contribuição do Sicoob Creditril.

Muita dedicação, parceria, profissionalismo, ética,
cooperativismo, confiança, credibilidade,

amor e união entrelaçada na vida
de centenas de cooperados.

O compromisso do Sicoob Creditril com
o desenvolvimento de Uberlândia é sólido. 

Oferecemos os melhores serviços e produtos
financeiros aos nossos associados, com

atendimento diferenciado e especial.

Nós nos orgulhamos em ser uma Instituição
Financeira  genuinamente Uberlandense.

Parabéns,

Uberlândia,

pelos 13
2 anos!
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Uberlândia antes não tinha tanto acesso à informação simul-
tânea sobre as tendências de moda como tem hoje com toda 
essa globalização. Além disso, a possibilidade de adquirir algo 
no exterior era mais difícil! Hoje, o mundo está mais global e 
conectado, Uberlândia está com toda estrutura de um grande 
centro, porém com uma excelente qualidade de vida. Eu, como 
empresária de moda, destacaria a riqueza dos nossos bordados 
que são conhecidos nacionalmente. Uma mão de obra extrema-
mente qualificada e competente de fama nacional. Minha infância 
maravilhosa com amizades incríveis que mantenho até hoje. 
Tenho boas recordações dos domingos à tarde, quando bem 
criança íamos na Praça do Rosário e tomava sorvete na Bicota 
encontrando vários amigos. E na adolescência, vários domingos 
íamos na “Matinê” e ficávamos na pracinha perto da igreja do 
Rosário esperando os “pais” irem nos pegar sempre rodeada de 
amigos, uma época deliciosa da vida! Com isso, a pracinha da 
Igreja do Rosário é meu ponto turístico favorito da cidade, tenho 
uma sensação nostálgica ali. Só posso agradecer Uberlândia, 
onde iniciamos a nossa empresa há 21 anos e que até hoje 
está na essência do nosso trabalho com sua mão de obra rica 
e encantadora! Uberlândia é uma cidade com grande potencial 
criativo e produtivo. O céu e o limite para nós uberlandenses!

KAMILLA 
PUCCI

Empresária 
e estilista

DIVULGAÇÃO

Eu, como empresária 
de moda, destacaria 

a riqueza dos 
nossos bordados 

que são conhecidos 
nacionalmente. 

Uma mão de obra 
extremamente 
qualificada e 

competente de fama 
nacional 
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Meu pai veio pra Uberlândia quando eu 
era muito jovem e a cidade devia ter um 
quarto do tamanho de hoje. Mudou tudo! 
De uma pacata cidade do interior para uma 
metrópole, com todas as suas vantagens 
e seus problemas. Eu amo Uberlândia. 
Nunca pensei em me mudar daqui e foi in-
teressante acompanhar esse crescimento. 
Acho que ainda temos o melhor dos dois 
mundos: bares, cinemas, restaurantes, 
etc., com pegada de capital, mas sem a 
impessoalidade e a vida caótica de uma 
metrópole com mais de três milhões de 
habitantes, por exemplo.

Tirando a pandemia, vejo a cidade 
numa boa fase, como lugar para se viver.

Uberlândia tem o peso compatível 
com seu porte e sua contribuição econô-
mica e cultural. É maior do que algumas 

capitais, mas não é justo dizer que ela 
tem o peso de uma, por razões políticas. 
De qualquer forma, é inegável que tanto 
como mercado quanto como cidade, já 
não somos mais apenas uma entre tantas 
cidades mineiras pequenas, aquelas das 
piadas de “mineirinho”. Mesmo porque 
eu acho Uberlândia bem atípica: nossa 
mineiridade se funde com a influência de 
São Paulo e de Goiás para criar caracte-
rísticas bem únicas.

Difícil escolher um grande momento 
da minha vida em Uberlândia, porque vivi 
quase todos aqui! Lá fora eu vivi grandes 
momentos da carreira: realmente, foram 
experiências únicas. Mas como comparar 
qualquer dessas coisas com o nascimento 
dos meus dois filhos, por exemplo, ou o 
meu casamento com a Dani, que foi um dia 

maravilhoso? Quanto ao ponto turístico, o 

meu predileto - sem margem de dúvida - é 

o London Pub. Eu amo aquela casa e a 

cidade deve se orgulhar dela. Espero que 

ela volte firme e forte depois da pandemia.

O que eu diria aos uberlandenses que 

acompanham o meu trabalho é: proteja-

se. Leve a pandemia a sério. Acredite na 

Ciência. Não entre no Fla X Flu político que 

tomou conta do país. No fim somos nós 

cuidando de nós. Em momentos difíceis 

o que vale é a solidariedade, é o senso 

de comunidade. E isso acontece aqui, no 

município. Não é obra de nenhum político 

e nem de qualquer instância superior. 

Uberlândia será tão grande quanto for 

grande seu sentido de união, compaixão 

e empatia. Feliz aniversário para a gente!

MAURÍCIO 
RICARDO

Jornalista e 
cartunista

Eu amo Uberlândia. Nunca pensei em me mudar daqui e foi interessante acompanhar 

esse crescimento. Acho que ainda temos o melhor dos dois mundos: bares, cinemas, 

restaurantes, etc., com pegada de capital, mas sem a impessoalidade e a vida caótica de 

uma metrópole com mais de três milhões de habitantes, por exemplo
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 � CELSO MACHADO

Nas vezes que tenho oportunidade de 
falar sobre a história de Uberlândia para 
jovens estudantes, invariavelmente surge 
a pergunta: para que serve conhecer o 
passado de uma cidade?

Entendo perfeitamente a colocação, 
ainda mais neste mundo onde quase tudo é 
descartável, pouco é guardado, valorizado.

Nessas ocasiões, procuro ser o mais 
didático possível e pergunto a um partici-
pante, dentre os que estão mais distraídos, 
se ele tem mãe. Não preciso dizer a res-
posta. Dou sequência a conversa e indago 
se ele sabe quem é ela, o que faz, quem 
são seus pais, onde nasceu etc.  

Em seguida, costumo indagar se o jeito 
e a personalidade dela influenciaram na 
educação e até mesmo na definição do 
caminho que esse aluno está seguindo.

Feito isto, passo a falar sobre razões 
para conhecer mais e melhor uma outra 
mãe: a cidade onde nascemos ou esco-
lhemos para viver!

É uma analogia, lógico, mas vejo mui-
to sentido nela. Conhecer a história de 
Uberlândia, mais do que relembrar fatos 
e personagens é entender as razões que 
fizeram e a fazem ser o que é. Sinalizam 
o futuro que pode ter se mantiver seu 
jeito de ser. É também uma forma de re-
conhecimento e respeito por aqueles que 
deram extraordinária contribuição para seu 
desenvolvimento.

O notável Mário Sérgio Cortella, aliás 
como o faz em todas suas colocações, re-
trata isso de forma brilhante: “Uma cidade 
que não traz na sua memória aquilo que 
já foi, acaba desmerecendo todo esforço 
de quem antes produziu o que hoje ela 
tem. É impossível, por exemplo, construir 
Uberlândia do futuro sem olhar para trás”.

Se atentarmos para as razões do nosso 
crescimento em ritmo muito superior ao de 
municípios vizinhos vamos atentar para o 
fato de que creditar isso a sua localização 
geográfica é desmerecer a luta de tantos.

Uberlândia chegou onde está por outras 
questões. Posso citar algumas: 

• Acolher muito bem quem vem para 
cá, seja por qual motivo for, de tal forma 
que a pessoa se sente como na sua 
cidade natal. Os dois prefeitos com 
mais mandatos, Virgílio e Odelmo são 

Quem é 
tua mãe?

exemplos disso. O primeiro é paulista, 
o segundo uberabense; 

• Ir para fora, não ficar focada exclusi-
vamente em si. O comércio atacadista-
distribuidor é uma prova de como a 
cidade expandiu seus mercados para 
o país inteiro;

• Estimular e manter o espírito empreen-
dedor como da primeira estrada peda-
giada construída por Fernando Vilela 
ainda no início do século passado;

• Promover a inovação em todos os 
setores: abastecimento de água, teleco-
municações, telemedicina, startups etc

• Ter a visão e competência de lutar e 
conquistar uma universidade pública 
que foi e é responsável pela formação 
de tantas competências. E que hoje 
atraiu outras tornando-se um polo de 
ensino de real grandeza;

• Criar e oferecer boas condições de 
vida aos seus moradores. Nossos 
clubes são excelentes, o Praia Clube é 
referência nacional e o Parque do Sabiá 
modelo de lazer de acesso gratuito;

• Saber escolher seus políticos de tal 
forma que a gestão pública tenha sem-
pre um papel relevante no fomento do 
seu progresso;

A lista é imensa. Melhor parar por aqui, 
apenas acrescentando que o grande fator 
de desenvolvimento da cidade é seu povo. 
Nascidos aqui ou não. E de certa forma, 
essa característica de ser vaidosa, exigindo 
cuidados no seu trato e na disputa saudável 
em todos os setores, que faz com que seus 
líderes busquem sempre fazer mais do que 
seus pares.

Para concluir gosto de falar que não é 
o passado de Uberlândia que me fascina, 
é o que não passa. Esse seu jeitinho único 
de ser.

Tenho procurado a cada dia conhecer 
um pouco mais desta minha segunda 
mãe. E isto só faz aumentar o carinho e 
respeito que sinto por ela. Procuro ser um 
filho agradecido que busca retribuir, nem 
que seja só um pouquinho, o tanto que ela 
generosamente oferece.

E, se você também é seu filho, natural 
ou adotivo, como meu irmão, ficarei muito 
feliz se você sentir e fizer o mesmo!

É uma analogia, lógico, mas vejo muito sentido nela. 

Conhecer a história de Uberlândia, mais do que 

relembrar fatos e personagens é entender as razões 

que fizeram e a fazem ser o que é. Sinalizam o futuro 

que pode ter se mantiver seu jeito de ser. É também 

uma forma de reconhecimento e respeito por aqueles 

que deram extraordinária contribuição para seu 

desenvolvimento

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

O serviço telefônico foi um dos 
propulsores do desenvolvimento de 

nossa cidade

Praia Clube, referência da 
qualidade de vida que Uberlândia 

oferece aos seus moradores
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Avenida João Pinheiro, na década de 
50, a beleza da nossa arquitetura urbana 
demonstra o amor de sua gente por ela

A CALU COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA LTDA
DE UBERLÂNDIA
PARABENIZA O MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA PELOS SEUS 
132 ANOS DE SUCESSO E 
EMPREENDEDORISMO!

HÁ 58 ANOS FAZEMOS PARTE 
DE SUA HISTÓRIA COM MUITO 
ORGULHO!

PARABÉNS!
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 � ANTÔNIO PEREIRA

Augusto César foi o deputado provincial 
que defendeu nossa pretensão de eman-
ciparmo-nos como sede de município. 
Éramos, então, distrito de Uberaba. E con-
seguiu.

Terminado seu mandato, mudou-se para 
Uberabinha, candidatou-se a vereador à 
primeira Câmara, foi eleito e escolhido presi-
dente da Casa e, como tal, agente executivo. 
O agente executivo era o vereador escolhido 
pela Câmara para administrar o município. 
Não havia prefeito.

Nasceu em Três Pontas, estado de 
Minas Gerais, aos 24 de maio de 1845, filho 
de João Batista Ferreira e Urbana Carolina 
Branquinho.

Em 1850 mudou-se para Franca, onde 
ajudou os pais trabalhando na lavoura. As 
primeiras letras quem lhe ensinou foi um 
soldado da polícia, seu amigo.

Aos 18 anos começou a trabalhar por 
conta própria como professor.

Em 1865 alistou-se espontaneamente 
para servir na Guerra do Paraguai seguindo 
a tropa até Santana do Paranaíba, onde foi 
acometido de malária e dispensado.

Faleceu em Araguari, em 1908.
Em algum momento de sua vida, ele 

conta num artigo parte de sua existência. 
Esse artigo deve ter sido publicado em algum 
jornal e foi transcrito, no dia 26 de janeiro de 
1930, no jornal “A Tribuna”, n. 481. O jornal 
não diz de onde o copiou. E nós o transcre-
vemos aqui para que se conheça alguma 
coisa sobre essa personalidade das mais 
importantes da história de Uberlândia:

 “Alistei-me voluntário em 1865, tendo 
seguido ao lado das forças legais em cam-
panha para o Paraguai até Sant’Anna do 
Paranaíba, ali recebendo baixa e voltando 
a Franca, por ter apanhado uma febre in-
termitente que até hoje periodicamente me 
acomete.

Aos 18 anos ensinei, em aula particular, 
a 40 e tantos alunos, as primeiras letras. Aos 
20 era jurado na Franca, sendo suplente 
de 1871 a 1872 no Sacramento julgando 
muitas causas. Fui Escrivão de Paz interino 
em Santo Antônio da Rifaina, São Paulo, de 
1869 a 1871. De 1890 até hoje sou jurado 
em Uberabinha, tendo sido suplente nesta 
cidade de Araguary em dois anos. Advo-
gando desde 1873 até hoje tenho defendido 
gratuitamente muitas dezenas de crimino-

sos, entre estas muitas praças de polícia de 
Minas e São Paulo

Amigos, ou que julgara o serem, de-
fendi sem retribuição muitos entre estes 
funcionários públicos, em diversos lugares. 
Desde 1872 até 1890, fui Vereador e a mor 
parte presidente da Câmara Municipal de 
Sacramento neste Estado, onde também 
exerci cargos (gratuitamente) de Delegado 
de Polícia e Adjunto de Promotor Público 
pelo espaço de 15 anos. Este último cargo 
tenho exercido interinamente sem retribuição 
dos cofres do Estado.

Eleito Deputado Provincial no biênio 
l888-l889, embora sem preparo intelectu-
al, representei um dos Distritos da antiga 
Província de Minas Gerais, com partidos 
bem disciplinados e honorificadores de um 
mandato.

Fui nomeado primeiro Promotor Público 
desta comarca, em sua instalação, não aceit-
ando o cargo por dever de consciência, pois 
entendia que a um filho do lugar competia o 
início da justiça na Comarca.

De 1892 a 1895, fui Agente Executivo 
Municipal de Uberabinha, cargo que ex-
erci sem outro intuito que o de ser útil ao 
Município, podendo apelar para todos os 
homens honestos e justos da Comarca sobre 
meu procedimento.

Como advogado desinteressado (embo-
ra sem competência alguma), desde 1873, 
poderia sem receio algum pedir o “veredic-
tum” de magistrados como os drs. A. T. de 
S. Magalhães, José Manuel Pereira Cabral, 
Francisco de O. Pinto Dias, João Baptista 
Rabello de Campos, Zeferino de Almeida 
Pinto, infelizmente falecidos, mas que foram 
brilhantes constelações que figuraram no 
firmamento da magistratura, quando era 
prestigiada pelo poder, pela educação do 
povo e pelos que ainda vivem - dr. Joaquim 
A. P. Alves, e especialmente o ilustre e 
íntegro Juiz de Direito desta Comarca, dr. 
Domingos Pimentel de Ulhôa. Jamais pode-
ria dizer que uma só vez deixei-me dominar 
pelo poder venal do ouro, graças a Deus. 
Jamais o infeliz preso e criminoso deixou de 
ter por si a minha voz fraca, incompetente, 
mas pronta e desinteressada durante 33 
anos de peregrinação pelo campo do Direito 
e da Justiça.

Desde 1862 escrevo para a imprensa 
tendo diversas coleções de artigos de cun-
ho moral e social. Admiti sempre em meu 
escritório grande número (superior a 30 

rapazes) de indivíduos como aprendizes 
unicamente para abrir-lhes carreira. Final-
mente tenho sido o “flagello” dos déspotas 
arrogantes e injustos, pusilânimes.

Fui Delegado Literário e Inspetor 
Literário do Araxá e Sacramento. Nomeado 
diversas vezes oficial superior da Guarda 
Nacional, jamais aceitei as nomeações, fa-
zendo-as recair em amigos que merecessem 
essas distinções e mesmo por ser inimigo 
de qualquer manifestação que pusesse em 
relevo minha individualidade.

No exercício de minha única e modesta 
profissão jamais tentei e nem turbei direitos 
que os colegas adquirissem pelos contratos 
com seus constituintes, sendo sempre (apelo 
para o juízo de Deus que me ouve) o mais 
leal com todos.

Como lavrador iniciei a cultura do café no 
Sacramento deixando ali uma propriedade 
com 20.000 pés de café e diversas casas 
edificadas por mim ali e em outros lugares 
de Minas e São Paulo onde tenho residido.

Tenho exercido na maior escala o direito 
de agasalhar todos que me procuram no 
espaço de 45 anos sem a retribuição de 
um real.

Pai de família, poderei com orgulho dizer 
que bem poucos terão enfrentado uma luta 
constante para criar e educar dezenas de 
filhos, netos e pupilos expostos estes aos 
azares da sorte.

Militando em política no Império, ao 
lado do Partido Conservador, servi e exerci 

Augusto César 
Ferreira e Souza

Como lavrador iniciei 

a cultura do café no 

Sacramento deixando 

ali uma propriedade 

com 20.000 pés de 

café e diversas casas 

edificadas por mim ali 

e em outros lugares de 

Minas e São Paulo onde 

tenho residido

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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funções múltiplas até nas mesas eleitorais de 
qualificação com escrúpulos respeitadores 
dos direitos dos adversários. No desem-
penho dos cargos de confiança aliava o 
cumprimento do dever ao respeito devido 
ao adversário e de tal modo que sempre me 
considerando intransigente em princípios, 
jamais adquiri inimigos políticos tendo, ao 
contrário, muitos amigos e afeiçoados no 
campo adversário.

Caído o Império retirei-me à vida íntima 
convencido de que o meu desligamento de 
todo e qualquer grupo era um ato de patri-
otismo e consciência considerando como 
meritório o meu isolamento do cadastro 
eleitoral.

Franco sempre na manifestação do pens-
amento, tenho adquirido muitos desafetos, o 

que considero como honroso à minha pes-
soa, pois que jamais alimentei a hipocrisia.

Em reúno, se não sou um cético, alimento 
a convicção de que a sinceridade pessoal 
e política na época é um mito que campeia 
em todas as classes sociais, como o verme 
rói os resíduos das podridões.

.......................................................
Como esposo fui desvelado e extremoso 

para com a esposa querida e chorada, muito 
embora essa contingente fraqueza humana 
que não abre senão raríssimas exceções, 
não me julgasse impecável e sujeito aos 
avisos da consciência para erros cometidos.

Jamais abusei da confiança dos meus 
comitentes nos contratos de valores não 
determinados recebendo sempre módicas 
retribuições à vontade dos clientes. A usura 

nunca achou agasalho em meu espírito 
que foi também sempre avesso à ambição 
do ouro.

Só tendo bem nítida a consciência de que 
avanço, que diante da corrupção avassala-
dora da consciência humana, da depressão 
do caráter individual (salvo honrosíssimas 
mas raríssimas exceções) os serviços que 
ofereço em minha Fé de Ofício nenhum 
valor tem nos tempos que correm porque 
faltam-me dois elementos primordiais para 
ser admirado e executado: o ser rico e ba-
jular o poder e os fortes, mas ...”

 
(OBS: Transcrevi desprezando a ortografia 
da época)

ARTIGOARTIGO• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAMPEÃ  DE VENDAS EM  PAR DE ALIANÇAS

1º lugar, 21 anos consecutivos, no Top of Mind

26 ANOS 39 ANOS

Parabéns  à cidade que nos acolhe há 39 anos, nos dando oportunidade de conquistar, 
com muita dedicação, os nossos clientes! 

UBERLÂNDIA, 132 ANOS!

LOGOLOGO
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 � TANIA MALAMUD

Um estudo produzido pela empresa 
Urban Systems, divulgado em 2019, co-
loca Uberlândia como a 7ª no ranking de 
Infraestrutura das Melhores Cidades para 
Fazer Negócios no Brasil. A cidade fica 
atrás apenas de grandes capitais, como 
São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e 
Goiânia, e municípios do interior da capital 
paulista, como Guarulhos e Campinas.

Em 2020, Uberlândia segue mostran-
do o grande potencial que tem em atrair 
empresas, trazendo investimentos que 
refletem economicamente no avanço da 
cidade e da sua gente.

JANEIRO
A Uberlândia Refrescos inaugurou em 

janeiro deste ano, na sua matriz, um mi-
cromercado de autoatendimento. Trata-se 
de uma mini conveniência que estimula a 
cultura da honestidade, o sentimento de 
pertencimento dos colaboradores, além de 
ser um espaço para ‘lanchinho’ no trabalho. 
O negócio é um piloto e sua implementação 
foi idealizada e executada pelo setor de 
Planejamento e Controladoria, com apoio 
da alta direção.

Com investimento na ordem de R$ 2,5 
milhões, a SBOX, holding dos empreende-
dores Ricardo Rocha, Nery Junior Daniel 
Vincenzi e Orseni Campos, anunciou a 
inauguração de coworking para suas em-
presas em uma nova área de 600 metros 
quadrados, no Uberlândia Shopping. O es-
paço abriga inicialmente quatro empresas 
sob seu guarda-chuva: Recupere, Crédito 
Express, Digiall e Yandeh. Todas as em-
presas são do segmento de tecnologia, 
atuando em áreas como transformação di-
gital, inteligência de cobrança, de dados e 
comercial. Juntas, as empresas já atendem 
mais de 20 clientes, incluindo empresas 

como Lojas Zema, Novo Mundo, Lojas 
M&M, Tribanco, entre outras.

FEVEREIRO
O Grupo Bahamas anunciou a aquisi-

ção de uma loja da Rede Valor localizada 
no bairro Martins. O espaço passou por 
reformas e adequações com o objetivo de 
ajustar a estrutura ao padrão das lojas do 
grupo. Foram investidos em torno de R$ 
3,2 milhões somente nesta unidade.

MARÇO
Completando 83 anos de história em 

2020, a ITV Urbanismo, loteadora de 
Uberlândia, lançou o loteamento Bem Viver 
Uberlândia 2. O empreendimento, localiza-
do na avenida Vereador Carlito Cordeiro 
com Anel Viário Sul, a poucos minutos do 
Uberlândia Shopping, fortalece a zona sul 
da cidade. 

ABRIL
O Grupo Bahamas inaugurou em Uber-

lândia a 18ª loja na região do Triângulo 
Mineiro. Desta vez, o investimento foi na 
bandeira de atacado e varejo do grupo, 
o Bahamas Mix. O empreendimento está 
instalado na avenida João Naves de Ávila. 
São 231 vagas de estacionamento, sendo 
71 cobertas. Foram gerados 140 empregos 
diretos na cidade. O Bahamas Mix João 
Naves é a quarta loja de atacarejo do gru-
po em Uberlândia e atende a demanda de 
vendas de grandes volumes no atacado 
e varejo, ofertando mais de 8 mil itens no 
mix de produtos.

JUNHO
O aplicativo Lavô, conhecido como 

“Uber do lava jato”, que realiza atendimento 
aos clientes para limpeza dos veículos com 
hora marcada e local definido pelo usuário, 
preparou o início das atividades em Uber-

lândia. Ao todo foram liberadas 800 vagas 
para interessados em uma renda extra. 

A empresa Inter Construtora, de Juiz de 
Fora, lançou seu primeiro empreendimento 
em terras uberlandenses. O condomínio 
vertical no bairro Martins conta com 360 
apartamentos e a previsão é que as obras 
durem aproximadamente dois anos. O 
Valor Geral de Vendas (VGV) estimado 
é de R$ 60 milhões e o empreendimento 
deve gerar em torno de 500 empregos na 
cidade. Além do residencial, a empresa 
também desenha uma parceria com uma 
rede de supermercados para abertura de 
uma unidade aberta ao público no local.

JULHO
Foram anunciados R$ 80 milhões em 

aportes da Rede Super Maxi e da Planalto 
Ovos.

Teve também o comunicado da Hapvi-
da Sistema de Saúde, que está viabilizando 
novos negócios em Uberlândia no valor de 
R$ 45 milhões. 

O novo armazém de sementes da 
Global Logística também está entre os 
anúncios de julho, cujo investimento gira 
em torno dos R$ 40 milhões e vai gerar 525 
vagas diretas de empregos. As obras de 
construção do novo armazém já foram ini-
ciadas e o empreendimento está localizado 
no Centro Empresarial Leste. A previsão 
é entrar em operação no início de 2021.

AGOSTO
O Grupo Lima & Pergher, L&P, que 

compõe a Biotec, Adfert, Start Química, 
Repet, Provanza, anunciou investimentos 
na cidade que resultarão em mais de 500 
novos empregos. São ao menos cinco no-
vas operações de mudança ou ampliação 
de atividades em setores diversos que 
gerarão 300 postos diretos e outros 200 
indiretos ainda a partir deste ano.

De uma ponta a outra, 
cidade segue evoluindo 

economicamente
Vários investimentos foram anunciados de janeiro até agosto deste ano

PROGRESSO
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