
Charge sobre a enchente de 1979

The city starts to lack water.  
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Governador Valadares década de 1980

A desaceleração da economia nacional nos anos 1980 e a nova conjuntura internacional atingiram drasticamente a 
economia mineira. Governador Valadares foi a única cidade da sua zona de influência direta que continuou a manter um 
crescimento demográfico, porém a um ritmo menor que o crescimento vegetativo. Calcula-se que 27.000 valadarenses 
emigraram para o exterior, grande parte deles entre 16 e 35 anos. Os dólares enviados pelos emigrantes movimentaram a 
indústria da construção civil, o comércio e propiciaram a abertura de muitos negócios.

Outras questões relativas ao desenvolvimento urbano ganharam relevo, especialmente, a valorização imobiliária de 
áreas próximas do Centro. No esporte, a década inicia-se com o I Campeonato de Vôo Livre.
ESPINDOLA, H. Associação Comercial de Governador Valadares. p. 37.

Indústria Mineira de Papéis (adquirida pela Santher), 1980. Acervo: SANTOS, P. 100 Anos de fotografias. Indústria de Baterias Tudor, 1983. Acervo: SANTOS, P. 100 Anos de fotografias.

Revitalização após a enchente de 1979 – Ponte da Ilha dos Araújos. Acervo: Diário do Rio Doce Nova Agência do Banco do Brasil (Praça Vereador Mário Rocha). Acervo: Diário do Rio Doce

I Campeonato de vôo livre
Acervo: Diário do Rio Doce

I Campeonato de vôo livre
Acervo: Diário do Rio Doce
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Vôo Livre

Governador Valadares é conhecida mundialmente como a capital mundial do vôo livre. O Pico da 
Ibituruna apresenta excelentes condições para essa prática, com 1.123 metros de altitude acima do nível do 
mar e 840 metros em relação à cidade. Os eventos relacionados ao vôo livre ocorrem, há mais de 25 anos, 
especialmente entre os meses de fevereiro e março, quando pilotos de diversas partes do Brasil e do mundo 
participam de campeonatos. Além das condições favoráveis do relevo, a malha rodoviária contribui para o 
resgate permitindo voar em quase todas as direções sobre boas estradas e rodovias. 

A Associação Valadarense de Voo Livre (AVVL) possui mais de oitenta associados e instrutores 
credenciados para atuarem na formação de novos pilotos, oferecendo ao aluno todo suporte necessário 
para seu aprendizado. Em virtude dessa tradição e das condições favoráveis, a cidade já sediou por duas 
vezes a final do campeonato mundial de vôo livre, em 2014 e 2017. Em agosto de 2017, a prefeitura se 
tornou a responsável pelo parque – quase 100.000 metros quadrados – e o Decreto Municipal n. 
5.991/97 declarou a área de utilidade pública. A prefeitura é responsável pela fiscalização da área é 
também da prática de esportes ali realizados. 

Vôo livre 2017: Fonte Associação Valadarense de vôo livre 

Vôo livre 2017: Fonte Associação Valadarense de vôo livre
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Governador Valadares: remodelações sociais e urbanas na década de 1980

A cidade é como um ser vivo: nasce, se desenvolve, enfrenta crises e 
necessita de melhorias. É o caso da década de 1980 que iniciou com algumas 
reivindicações por parte da população, entre elas: a construção do viaduto na 
Avenida Minas Gerais e atenção ao esporte, à cultura e ao lazer. Outra questão 
que marcou a década de 1980 foram as remessas de dinheiro oriundas da 
emigração que levou a um reordenamento imobiliário em várias áreas da 
cidade, especialmente na região da antiga Zona Boêmia.

Alargamento da rua Sete de Setembro, 1980. Acervo: Diário do Rio Doce Reivindicações populares no início da década de 1980. Acervo: Diário do Rio Doce

Valorização imobiliária na década de 1980 (área do Córrego do Figueirinha). Acervo: Diário do Rio Doce

Valorização imobiliária na década de 1980 (área do Córrego do Figueirinha). Acervo: Diário do Rio Doce
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Os dilemas da década de 1990 e 2000

Nas últimas décadas, Governador Valadares passou a conviver com 5 dilemas de magnitude considerável: 1) 
escassez de capitais; 2) abundância de mão-de-obra; 3) redução de sua influência no mercado regional com tendência à 
perda da função de polo; 4) baixo nível técnico/tecnológico da força de trabalho e da capacidade de empreendimento da 
iniciativa privada; 5) graves problemas ambientais, especialmente degradação do solo e rios. Nesse contexto, o aspecto 
ainda favorável continua a ser a condição de polo e o papel do setor terciário (comércio, serviço de saúde, serviços 
educacionais, etc.). ESPINDOLA, H. S. Associação Comercial de Govenador Valadares. p. 37.

Vista aérea parcial da cidade, 1990. Acervo: Diário do Rio Doce Degradação do rio Doce, 2000. Acervo: Diário do Rio Doce

Vista aérea parcial da cidade, 1990. Acervo: Diário do Rio Doce
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A mídia valadarense retrata a emigração para os EUA (1990-2000)

Matéria do Diário do Rio Doce sobre emigração: “Enquanto isso em Valadares: você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente...” “Valadólares chegando” 
Acervo: Diário do Rio Doce (24/01/1993 e 15/12/1994)

Matéria do Diário do Rio Doce sobre emigração: “Emigrante manda mais de R$ 16 mi”.
Charge: “Brasil sobe uma posição em ranking de exportadores”

Acervo: Diário do Rio Doce (set/2006 e abril/2006)

Os jornais – como o próprio nome já diz – falam do dia a dia da vida do ser humano, especialmente o que vive na 
cidade. Assim, um fenômeno como o da emigração não poderia ficar fora do foco das notícias. Estas relatam tanto os 
momentos de sucesso dos emigrantes como as imensas dificuldades pelas quais eles passam em suas vidas. 
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Emigração em tirinhas (1990-2000)
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O dilema do tombamento patrimonial: os vestígios do 
passado de Governador Valadares

O crescimento acelerado da cidade trouxe transformações significativas tanto em termos de valores e 
vivências cotidianas quanto em termos urbanísticos. A ideia de uma cidade que seja de todos passa pelas 
questões relativas à defesa do Patrimônio Cultural local. O direito à cidade inclui além do direito ao 
Patrimônio, o direito à história e ao resguardo da própria memória, à preservação do meio ambiente e o 
respeito às diferenças. A atenção relativa ao patrimônio em Governador Valadares iniciou-se com a 
criação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural – CDPC (criado pelo Decreto Municipal 
n°6927 de 19/03/2001, referendado pela Lei Municipal 4646/99). 
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Patrimônios tombados em Governador Valadares

Complexo Monumento da Ibituruna - 'Santa do 
Ibituruna/Capela-Pedestal' 

O complexo é formado pela imagem de Nossa Senhora das 
Graças (13 m de altura e 42 toneladas) e pela Capela (11 m de 
altura) que lhe serve de pedestal. O complexo foi inaugurado 
em 1963. Por ocasião do seu 50° aniversário a imagem foi 
completamente restaurada. O monumento, carinhosamente 
chamado pela população de “Santa do Ibituruna”, foi 
tombado em 2003, por ser uma referência para todos os 
valadarenses. 

Apoio:
Apoio:

Conjunto Paisagístico Pico da Ibituruna 

O Pico da Ibituruna (1.123 m de altitude), de singular beleza natural e paisagística, foi tombado como Patrimônio 
Paisagístico Estadual pela Constituição Estadual de 1989, é considerado Área de Proteção Ambiental APA -, desde 1992 
e foi tombado como Conjunto Paisagístico pelo município no ano de 2003. Em 2017, a Prefeitura de Governador 
Valadares assumiu a responsabilidade de proteção e normatização do uso dos quase 100.000 metros quadrados do 
parque. Nele, são encontrados remanescentes da Mata Atlântica, mananciais de água cristalina, fauna e flora ricas e bem 
diversificadas.

Companhia Açucareira Rio Doce 

A antiga Companhia Açucareira Rio Doce (CARDO) iniciou 
suas atividades em 1948, produzindo açúcar e álcool. A produção 
foi encerrada em 1963 e seus equipamentos foram levados para a 
cidade de Penápolis-SP, deixando o prédio em abandono. O 
fechamento total da Açucareira ocorreu nos 1970. O imóvel foi 
tombado em 2003 e encontra-se em processo de restauro e 
revitalização para tornar-se um centro cultural. 
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Patrimônios tombados em Governador Valadares

Maria-Fumaça da Praça da Estação 

A “Maria-Fumaça da Praça da Estação”, foi fabricada em 
Dusseldorf, na Alemanha, em 1925. Era uma das 
locomotivas que percorriam os trilhos da estrada de ferro 
durante a sua construção, entre os anos de 1930 e 1940, 
transportando materiais e operários, passando pelo distrito 
de Figueira do Rio Doce (atual Governador Valadares). A 
“Maria-Fumaça” ornamenta a praça da Estação e foi 
tombada em 2003

Apoio:
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Fachada da Antiga Cadeia Pública 

A antiga Cadeia Pública de Governador Valadares foi 
inaugurada em 1942 e encerrou suas atividades carcerárias 
em 1997. A fachada projetada pelo Engenheiro e 
Topógrafo Guilherme Giesbrecht mistura os estilos Art 
Decó e o Eclético. Após um longo processo de 
restauração o local foi revitalizado servindo de espaço 
cultural e sede da Biblioteca Municipal. Este bem foi 
tombado pelo município em 2003.

Antigo Templo Presbiteriano  

O Templo foi construído entre 1934 e 1939, no período 
de emancipação do município de Governador Valadares. 
Seu padrão arquitetônico é cópia de uma igreja 
Presbiteriana irlandesa. Foi o único templo a ter lustres a 
gás de carbureto e a ter serviços litúrgicos à noite. O 
templo deixou de ser utilizado a partir de 1977, com a 
inauguração do Novo Templo, situado na Avenida Brasil. 
Este bem foi tombado pelo município em 2004. 

Fachada da Antiga Sede dos Correios e Telégrafos 

A Fachada da Antiga Sede dos Correios e Telégrafos 
apresenta linhas clássicas que mesclam algumas 
influências arquitetônicas e lhe conferem um estilo proto-
modernista. O edifício foi erguido sobre um terreno 
doado pelo município e inaugurado em 1967, sendo a 
principal agência dos Correios da cidade até os dias atuais. 
Este bem foi tombado pelo município em 2003.
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Patrimônios tombados em Governador Valadares

Painel Cubista 

O painel pictórico (4m X 1,24m), de estilo Cubista-modernista, foi concebido pelo artista plástico Sebastião Rosa, 
adorna o fundo da Galeria do Edifício Helena Soares. A pintura retrata aspectos relevantes da cultura e história de 
Governador Valadares, tais como a pecuária, a extração de minerais, a ponte São Raimundo (sobre o rio Doce) e o 
Ibituruna. Este bem foi tombado em 2003.
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Argola de amarrar solípedes (equinos e muares)

As argolas são provenientes possivelmente do século XIX e princípio do 
século XX e serviram para amarrar os animais de montaria, tais como, 
cavalos, burros, etc. Elas refletem um dado contexto histórico do 
município de Governador Valadares quando os meios de transporte mais 
utilizados eram os cavalos, as carroças e charretes. Era tão grande número 
destas últimas que até a década de 1960 a cidade era conhecida como terra 
das charretes. Até pouco tempo atrás, era comum ver-se cavalos soltos e 
abandonados pelas ruas. Em 2017, uma lei municipal proíbe deixar estes 
animais soltos e providenciou um espaço para eles. As argolas é um bem 
tombado desde 2003.

Bioquê do Prefeito 

O “Bioquê do Prefeito” trata-se de uma caixa d'água no alto do morro Carapina 
(bairro Nossa Senhora das Graças), construída em 1968 pelo então prefeito 
Hermírio Gomes da Silva. Ele tem este nome devido à sua forma. É o símbolo de 
uma grande luta comunitária do Carapina que buscava água em latas, longe de suas 
casas, no chafariz localizado na Praça XV de Novembro há mais de dois quilômetros 
sem contar com a subida do morro (Praça Waldinelly). Este bem foi tombado em 
2014. 

Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri 

O Conjunto mobiliário que compõe a Sala do Tribunal do Júri, do Fórum da 
Comarca de Governador Valadares foi confeccionada nos anos de 1940, em 
Belo Horizonte- MG. É composto de balcões, tribuna, cadeiras, urnas 
cilíndricas e o crucifixo, fabricados de imbuia e jacarandá, e possuem grande 
valor histórico para o município colaborando para a preservação da 
memória do Poder Judiciário local. Este bem foi tombado em 2003.  
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Referências Culturais: salvaguarda da identidade valadarense

Diante de um cenário regional de estagnação econômica e de devastação ambiental o grande desafio é inventariar as 
Referências Culturais locais visando intensificar os laços de pertencimento da população.  “Referências são as edificações e 
são paisagens naturais. São também as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a 
que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado: são as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais 
queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão longe, para que 
se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências são objetos, 
práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade, são o que popularmente se chama de raiz 
de uma cultura.” 

(Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Inventário Nacional de Referências Culturais. Manual de Aplicação. Fev. 2000.)
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 O rio que era doce...

Em 05 de novembro de 2015 uma das barragens da mineradora Samarco (Vale/BHP Billiton), a 
barragem de Fundão, rompeu-se no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Milhões de metros cúbicos 
de rejeitos de minério de ferro  devastaram o distrito, atingiram o rio Gualaxo e chegaram ao rio Doce, 
“cimentando” o bioma existente no rio e extinguindo inúmeros animais e plantas.  As inúmeras cidades 
localizadas às margens do rio Doce, inclusive Governador Valadares,  tiveram o abastecimento de água 
interrompido em virtude da turbidez da água. 

Grandes cardumes foram registrados mortos no rio de lama que 
virou o rio Doce em Governador Valadares (MG). 

Fonte: UOL Notícias - 12.nov.2015

Com o desabastecimento, moradores enfrentaram filas para ter água potável 
Fonte: Túlio Santos/EM/D.A.Press) 

População  concentrada na Praça dos Pioneiros, orando por chuva na esperança de ver 
as águas do rio mais limpas.
Fonte: Estado de Minas 11 nov. 2015

O rio Doce, em Governador Valadares (MG),  tomado pela lama com rejeitos de minério de ferro. 
Fonte: Uol Notícias - 10.nov.2015 -

O resultado da análise laboratorial das amostras de água coletadas no rio apontou níveis acima das 
concentrações aceitáveis de metais pesados como mercúrio, arsênio, ferro e chumbo na lama que escorreu 
para o rio com o rompimento. Até o momento, a criminalização do rompimento encontra-se na justiça e os 
projetos de recuperação do rio caminham a passos lentos.

Desalento de um Krenak. O rio Doce representa mais que uma fonte de abastecimento de água, ele 
faz parte da cultura e tradição do povo Krenak. 
Fonte: UOL Notícias – 15 nov. 15
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Pioneiros anônimos: lembra-te, não existe o soldado desconhecido

Não é de hoje que a história busca recuperar – e alguns a manter no esquecimento – aqueles que lutaram ao longo da história 
mas nunca foram reconhecidos. Para uma mãe seu filho nunca será um 'soldado desconhecido', mas muitas vezes para os generais 
quase todos serão. Assim, muitos dos que lutaram por Governador Valadares – trabalhando ali na cidade ou pelo mundo afora – 
jamais terão seus nomes afixados nas ruas ou praças, mas mesmo assim eles 'colocaram o tijolo de suas vidas' naquela cidade. 
Ironicamente, a propósito, a praça cívica da cidade chama-se Pioneiros; e pioneiro é o que chega a pé, que anda a pé. Mas pode ser 
que ela seja lembrada como uma homenagem aos que chegaram a cavalo, de carroça ou quem sabe até de carruagem. 
Por isso, homenageamos aqui, de modo simples, os diversos grupos e indivíduos que contribuíram para o desenvolvimento da 
cidade de Governador Valadares, independente do modo como chegaram à cidade ou deixaram os seus lares.
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Dona Zulmira (Casa dos Pobres) 
Acervo: Diário do Rio Doce

Trabalhador da Açucareira e família
Coleção: Museu da Cidade

Trabalhadores do SAAE - Abertura do esgoto (1950)
Coleção: Petronilho Alcântara

Bloco de carnaval
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Trabalhadores do SAAE - Abertura do esgoto (1950)
Coleção: Petronilho Alcântara



Anonymous pioneers: remember, there is no an unknown 
soldier 
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Driver-wood extraction

Dsr. Mariano e Sra. Joana - Rail ways workers

 Rail ways workers

 Cattle Ranchers

Saddlery
 Inauguration of  gas station

 Serra Lima (79 years old)

Ibituruna Jazz Band Physicians and emplayers of  SESP

Auxiliary health workers (SESP) - extermination of  Malaria (1940s)
Collection: Petronilho Alcântara

Sra Hilda
Collection: Vaz, Anita.Frutos de uma Figueiro. 1984. 

Gold Prospector



Revelações da cidade

Governador Valadares

em vários tempos

E X P O S I Ç Ã O

Convite

A história de Governador Valadares possui muitos percursos e inúmeros protagonistas. Seja você 
também um protagonista e conte-nos a sua história sobre Governador Valadares!

Toda e qualquer informações ou foto que você puder nos conceder será importante para aprimorar 
nossas pesquisas sobre a cidade. As informações ficarão sobre a guarda do Programa de Memória do 

Vale do Rio Doce (Núcleo de Estudos Históricos e Territoriais/Observatório Interdisciplinar do 
Território/ Univale).

Programa Pós-Graduação Stricto Sensu Gestão Integrada do Territorio 

Campus Antônio Rodrigues Coelho
Rua Israel Pinheiro, 2000

Bloco PVA – Sala 2
Telefone: 55 33 3279-5576

E-mail: inventarioreferenciasculturais@hotmail.com 

Site: www.projetosbic.wixsite.com/referenciasculturais

Agradecimentos:

ACS Univale

Brian Lopes Honório

Centro de Documentação e Arquivo de Custódia – CEDAC

Editora Univale

Jornal Diário do Rio Doce

Museu da Cidade

Núcleo de EStudos Multidisciplinar sobre o Desenvolvimento Regional

Núcleo Cidade Futuro

Petronilho Alcântara

Fernando Melo Carvalho


