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Aos médicos,

Dr. Roberto Carlos Machado e Dr. Rômulo 
César Leite Coelho, que movidos pelo 
interesse de preservar a história da 
Associação Médica de Governador Valadares, 
incentivaram o trabalho de apuração e edição 
deste livro. Eles também estiveram na linha 
de frente de todo o processo de construção 
da Casa do Médico, materializando o antigo 
sonho dos médicos pioneiros.

Na pessoa desses dois profissionais, esta 
dedicatória é estendida a todos os médicos e 
médicas que fizeram e fazem a grandeza da 
Associação Médica de Governador Valadares.



Alpiniano Silva Filho, o Tim Filho, é 
mineiro de Governador Valadares, 
graduado em Comunicação Social 

(Univale), com dupla habilitação em 
Jornalismo e Publicidade e Propaganda, 

e pós-graduado em Gestão Social, 
Educação e Desenvolvimento Local, 
no Programa de Mestrado do Centro 

Universitário UNA, de Belo  
Horizonte, MG.

Começou sua carreira no jornalismo 
como chargista do Diário Valadarense, 
entre 1986 e 1988. Editou e escreveu 
reportagens na Revista GVNews, entre 

1990 e 1994, fato que o levou a ser 
convidado para atuar como repórter 

do Jornal Estado de Minas, de Belo 
Horizonte, MG, entre 1994 e 2001. 

Depois disso, escreveu para meios de 
comunicação de Governador Valadares e 

outras cidades brasileiras  
como freelancer.

Foi professor do curso de Jornalismo 
da Univale entre 2002 e 2012 e, neste 

período, coordenou o Laboratório de 
Jornalismo, editando com alunos e alunas 

de várias turmas o jornal-laboratório 
Circulando, que em 2003 recebeu o 

prêmio de Melhor Jornal-Laboratório do 
Brasil durante congresso da Sociedade 
Brasileira de Estudos em Comunicação 

(Intercom). O Circulando recebeu 
este prêmio em disputa com jornais-

laboratório de 43  
universidades brasileiras.

Como produtor cultural promove, desde 
1999, o Valadares Jazz Festival, evento 

que traz a Governador Valadares os 
melhores nomes da música instrumental 

brasileira, e que tem o apoio da 
Associação Médica de Governador 

Valadares, por meio dos médicos filiados 
à AMGV, e cooperados da Unimed-GV.

A Associação Médica de Governador 
Valadares, fundada em 3 de outubro 
de 1953, com o nome Secção Regional 
da Associação Médica de Minas Gerais, 
é uma entidade que tem médicos 
associados de várias especialidades de 
Governador Valadares e de algumas 
cidades da região leste de Minas.

Os médicos fundadores, liderados 
pelo Dr. José Pinto Machado, firmaram 
compromissos que são seguidos 
fielmente até os dias de hoje pelos atuais 
diretores da AMGV, voltados à educação 
continuada, à valorização do médico e à 
assistência médica de qualidade a todos 
e todas.

Sua história é repleta de desafios que 
foram superados graças à fé e à força 
de trabalho de homens e mulheres 
profissionaisda medicina. Desde os 
primeiros anos de sua fundação, os 
médicos propuseram a criação de uma 
sede própria, um desafio que parecia 
ser intransponível, e sonharam vencê-
lo, durante anos, como pode ser visto 
neste livro. Hoje, o sonho da sede própria 
tornou-se realidade e, nas páginas que se 
seguem, é possível ver e sentir o quanto 
foi difícil realizá-lo.
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PREFÁCIO

“A história é émula do tempo, repositório dos factos, testemu-

nha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro”.

(Miguel de Cervantes)

O registro da memória de uma instituição tem um valor 

inigualável. Traz à luz homens e fatos que marcaram épocas 

e fizeram história. Em um mundo em que a sociedade e a 

atividade médica se transformam tão rapidamente, com aces-

sos extraordinários aos conhecimentos científicos e tecnológi-

cos, é preciso apreciar a trajetória dos que muito realizaram. 

Por meio do trabalho e da dedicação ao outro, transformaram 

ideais em ações e beneficiaram a classe médica e a população. 

Contar a história da Associação Médica de Valadares é ho-

menagear os pioneiros da medicina local, como seu funda-

dor Dr. José Pinto Machado. Desde o seu nascimento, em 

1953, a filiada da região do Vale do Rio Doce se desponta 

pela educação continuada que oferece a seus associados e 

atuação marcante na luta pela valorização profissional. 

Esta obra traz à tona períodos de condições precárias de 
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vida, cuja rotina do médico se estabelece por meio de muita 

persistência e vocação, percorrendo longas distâncias para 

o atendimento dos que necessitavam de assistência. As jor-

nadas científicas também ganham destaque e trazem per-

sonagens de renome que contribuíram com a medicina em 

nosso país. A conquista da sede própria, com a biblioteca tão 

almejada, e a atuação política, que visava aprimorar o cui-

dado com a comunidade de baixa renda e as reivindicações 

por melhores salários e condições de trabalho, incrementam 

a narrativa entre casos e ‘causos’. 

Para a Associação Médica de Minas Gerais, citada também 

neste importante relato, cujos fatos permeiam sua história, é 

motivo de orgulho acompanhar essa caminhada. Deixo aqui 

o meu apreço e a certeza de que a história continua e que 

haverá, ainda, muito para registrar e disseminar para a ma-

nutenção da boa medicina.  

Lincoln Lopes Ferreira

Presidente da AMMG
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APRESENTAÇÃO

A história de uma cidade é construída por fatos e por pes-

soas determinadas, abnegadas e dispostas a construir um 

futuro sólido e permanente.

Este livro não contém apenas uma história e nomeia pro-

tagonistas. Ele fala de homens que dedicaram suas vidas em 

prol da vida de toda uma população. Não aportaram aqui 

para enriquecer-se e aumentar ou construir um patrimônio. 

Vieram – tais bandeirantes – para desbravar uma região. Para 

tanto, enfrentaram as inóspitas florestas da velha Figueira do 

Rio Doce, que já naquela época abrigava uma razoável popu-

lação necessitada de assistência. 

Enfrentaram “...mares nunca dantes navegados...” e vie-

ram construir, nas planícies que muito prometiam, uma 

nova terra que pudesse prosperar e agigantar-se aos olhos 

das Minas Gerais e do Brasil.

Deixo a nomeação desses heróis para as páginas deste 

histórico livro.

A história da Associação Médica de Governador Valadares 

se mistura e se confunde com a história da cidade.

Como os leitores poderão observar, os médicos sempre 

participaram ativamente de todos os movimentos sociais e 

comunitários que deram força e pujança para o vertiginoso 

progresso de nossa cidade.
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Implantaram clínicas e hospitais, cuidaram da educação 

e trouxeram instituições de assistência para a população ca-

rente e necessitada de cuidados e ajuda na área da saúde.

Travaram uma luta insana pelo progresso da Medicina e 

transformaram a nossa cidade num importante polo, referên-

cia regional nesse setor, que hoje serve a uma grande parte 

do Estado e lança seus tentáculos por várias partes do Brasil.

Os pioneiros lutaram e conseguiram. São vencedores. 

Muitos se foram desta vida sem presenciar o resultado do 

seu trabalho e a atingência dos seus ideais. Sabiam, entre-

tanto, que a boa semente que duramente plantaram have-

ria de germinar e se tornar uma grande e frondosa árvore, 

com frutos saudáveis para alimentar esta importante parte 

do nosso país. A eles, as nossas homenagens e o reconheci-

mento e admiração pelas importantes páginas de ouro que 

escreveram no livro da História, não só da AMGV, mas da 

cidade e região.

Cabe agora aos novos protagonistas a responsabilidade 

de dar continuidade a essa linda história e dedicar-se com 

afinco ao progresso e aperfeiçoamento da Medicina e da as-

sistência ao nosso povo, que tanto espera dessa que é uma 

das mais importantes classes da sociedade.

Dr. Roberto Carlos Machado

Presidente da AMGV
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A história é um carro alegre
Cheio de um povo contente
Que atropela indiferente 
Todo aquele que a negue

É um trem riscando os trilhos
Abrindo novos espaços
Acenando muitos braços
Balançando nossos filhos

(Pablo Milanés – Chico Buarque)
Canção pela unidade da América Latina

Contar uma história pode ser algo simples, mas ao mes-

mo tempo extremamente complicado. Uma abstração po-

pular famosa diz que “se o pensamento é um fio de linha, o 

narrador é um fiandeiro, mas o verdadeiro contador de histó-

rias, o poeta, é um tecelão”. Tecer a história de uma entidade 

como a Associação Médica de Governador Valadares é um 

desafio grandioso, tão pujante quanto o desafio enfrentado 

pelos médicos que chegaram a esta planície no início do sé-

culo passado. É uma história com muitos personagens, que 

desempenham diferentes papéis em cenários que se modifi-

cam à medida que a areia desce o bojo superior da ampulhe-

ta, marcando um tempo diferente para cada era.

Dr. Fernando Pimentel de Moura, papeiro, trabalhando na coleta de larvas de 
mosquito, em foto tirada por volta de 1943 e 1944 - Foto cedida pela Prof. Drª 
Maria Terezinha Bretas Vilarino.
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É uma história que começa no distrito de Figueira (chama-

do informalmente como “Figueira do Rio Doce”), que per-

tencia ao município de Peçanha, MG. Figueira, assim como a 

árvore que lhe emprestou o nome, brotou numa planície em 

meio a um mar de montanhas verdes do Vale do Rio Doce. 

A árvore floresceu, seus frutos se multiplicaram e da colheita 

nasceu uma cidade, Governador Valadares.

Nos anos iniciais de Figueira, para se chegar à planície, 

era necessário vencer a densa mata atlântica ou navegar 

pelo Rio Doce. Muitos venceram esses obstáculos naturais, 

mas somente depois dos sucessivos giros da ampulheta, os 

trilhos da estrada de ferro chegaram, e como na “Canção 

pela unidade da América Latina”, os pioneiros vieram “abrin-

do novos espaços, acenando muitos braços, balançando nos-

sos [seus] filhos”. 

Entre esses pioneiros, gente de múltiplos talentos e so-

nhos, estavam os médicos que traçaram os caminhos do rio, 

da mata, dos trilhos. Uns chegaram, viram, desistiram. Ou-

tros chegaram, viram, ficaram, venceram. Foi o caso de mé-

dicos como o Dr. Xisto Rodrigues Coelho, o Dr. Milton Cunha 

de Almeida, o Dr. Moacir Byrro, o Dr. Ladislau Salles e tan-

tos outros, que merecem mais que uma citação neste livro. 

Merecem ser biografados. Alguns para iluminar a história e 

outros para serem apresentados de uma forma na qual o 

seu valor seja quantificado, como o Dr. José Pinto Machado, 
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médico sanitarista e fundador da Associação Médica de Go-

vernador Valadares, que até antes da publicação deste livro 

não tinha sua imagem conhecida, seja em fotografia ou em 

biografia com relato ampliado. 

Cidade jovem, ainda sem projeção no cenário estadual e 

nacional, Governador Valadares começou a ser inserida na 

cena brasileira por meio de ações da Associação Médica, logo 

nos primeiros anos de atuação dessa entidade. Era uma das 

poucas cidade do interior do Brasil e de Minas Gerais a sediar 

eventos científicos importantes, com participação de médi-

cos renomados, como o oftalmologista e professor Dr. Hilton 

Rocha, referência mundial na pesquisa e no ensino da medi-

cina; e como outra celebridade médica, o médico sanitarista 

Dr. Mário Pinotti, ministro da Saúde, e indicado, à época em 

que visitou Governador Valadares, 1959, ao Prêmio Nobel de 

Medicina. Além deles, vieram também os médicos da Escola 

Paulista de Medicina, Dr. Costabile Galucci, cirurgião reno-

mado, e o cardiologista peruano José Bocanegra, além de 

tantos outros citados neste livro. A educação continuada e a 

atualização dos profissionais médicos no mundo da ciência 

foram ações contumazes na história da AMGV.

Na luta pela valorização do médico, a AMGV levou ao 

debate as questões relativas à remuneração pelos serviços 

prestados, que nem sempre foi valorizada pelos governos e 

empresas. Fez valer os princípios do Código de Ética Médica, 
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combateu os intermediários entre o médico e o paciente, 

aqueles que faziam da doença uma mercadoria. Nesse con-

texto, nasceram dentro da AMGV, o Sindicato dos Médicos de 

Governador Valadares, para legitimar a luta pelos direitos; a 

Unimed-GV, que trouxe ao meio médico local o sistema coo-

perativo de prestação de serviços médicos, com preço justo; 

a Seccional do Conselho Regional de Medicina, CRM-MG.

Com tantos personagens e fatos, é natural que o livro não 

dê conta de pormenores, como citar nominalmente cada um 

médico e relatar todos os fatos acontecidos desde 1953. Mas 

seguiu uma linha do tempo que contempla os principais fa-

tos relacionados aos princípios da AMGV contemplados em 

seu estatuto, como a valorização do médico e o compromis-

so com a educação continuada, relacionado ao debate cien-

tífico acerca da medicina. 

O sonho de construir a sede própria da AMGV mereceu 

um capítulo, afinal, o sonho nasceu junto com a entidade e 

foi assunto debatido ao longo da história até aqui. Começou 

na pequena sala alugada no Edifício Agro-Pastoril, na Praça 

Serra Lima, em 1958, e se materializou no Edifício La Vitta, 

que se posta de forma majestosa na área central de Governa-

dor Valadares, próximo ao Shopping da cidade.

Fatos pitorescos e porque não dizer, relevantes, que envol-

vem os médicos em suas incursões pela política partidária 
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em Governador Valadares, também foram narrados, mos-

trando que além da medicina, muitos provaram ter capa-

cidade administrativa, lidando de forma responsável com a 

coisa pública, representando de forma digna os cidadãos e 

cidadãs valadarenses. E, claro, protagonizaram histórias fol-

clóricas, típicas da política e dos políticos.

Com a opção pela narrativa posta em prática, o livro foi 

concebido a partir dos registros históricos obtidos nas atas 

da AMGV, desde a primeira, datada de 3 de outubro de 1953. 

Também foram feitas entrevistas com médicos pioneiros e 

outros do nosso tempo, com pessoas que viveram em Gover-

nador Valadares à época da fundação da AMGV, e que con-

firmaram ou elucidaram vários pontos descritos nos livros 

de ata. Livros, artigos científicos, dissertações de mestrado, 

teses de doutorado, jornais e revistas, tudo isso serviu como 

material de pesquisa.

É importante esclarecer a forma como o livro se refere 

ao longo da história à Associação Médica de Governador Va-

ladares, fundada com o nome “Secção Regional de Gover-

nador Valadares da Associação Médica de Minas Gerais” e 

sob a sigla SRGV-AMMG. Até 1992, esta foi a denominação 

da associação, que também tinha sua personalidade jurídica 

vinculada à Associação Médica de Minas Gerais. Adotar a re-

ferência AMGV desde o início da narrativa, foi uma forma de 

não confundir o leitor e separar atos atribuídos às duas enti-
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dades em vários momentos narrados no livro. E o mais im-

portante: valorizar uma entidade cuja história se desenrolou 

em Governador Valadares, à custa do espírito empreendedor 

de vários médicos que atuavam e atuam nesta cidade.

A história da Associação Médica de Governador Valadares 

não cabe neste livro. É uma história em construção, afinal, 

ainda faltam muitos giros na ampulheta, porque o tempo não 

para. O tempo decorrido não está totalmente narrado nas 

páginas que se seguem. Logo, este livro é uma provocação 

àqueles e aquelas que queiram jogar luz na história, trazendo 

novos fatos, novas fotos, novos personagens, que agora têm 

lugar garantido no Centro de Memória da Casa do Médico. 

O enredo da história pode ser completado por várias outras 

mãos, outros pensamentos, afinal, se o pensamento é um fio 

de linha, o tear convida a todos e todas para serem também, 

tecelões e tecelãs da história. Por hora, o roteiro inicial está 

nas suas mãos, caro leitor e cara leitora.

O autor
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Trem de ferro chegando ao distrito de Figueira, passando pelos trilhos localizados no tre-
cho onde hoje está a Avenida Brasil, a caminho da Estação. Foto do Museu da Cidade, 
Governador Valadares, sem data precisa. A referência é “por volta de 1915”.
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O exercício da medicina no Vale 

do Rio Doce remonta aos primórdios 

da povoação no distrito de Figueira, 

que se emancipou de Peçanha, MG, 

em 1937, e adotou no ano seguinte, 

o nome de Governador Valadares. Os primei-

ros médicos a pisar nesta região, segundo 

registros históricos, eram “nômades” que se 

deslocavam sertão adentro com os acampa-

mentos dos trabalhadores que construíam a 

Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Mas 

antes que o primeiro médico aportasse neste 

distrito banhado pelo Rio Doce, cujas primei-

ras casas foram fincadas numa planície em 

meio ao mar de montanhas, dentre estas, a 

maior, o Pico da Ibituruna, os cuidados com 

a saúde na pacata Figueira eram primazia 

de farmacêuticos, profissionais como Luiz 

Gonzaga da Rocha (1910), Francisco de Pau-

la Freitas (1914), Francisco de Abreu Mafra 

(1918) e Octávio Soares Ferreira (1921).

PRIMÓRDIOS
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Esses primeiros farmacêuticos, segundo o antigo mo-

rador de Figueira, José Raymundo Fonseca, o Mundi-

nho, autor do livro “Figueira do Rio Doce – Ibituruna”, 

exerciam o papel do médico, tratando da saúde geral por  

meio da alopatia, e eram, de acordo com ele, “a sentinela 

avançada e aguerrida na preservação e tratamento dos ma-

les ambientais, e nas doenças ocorrentes adotavam a far-

macopeia, a miscigenação supletiva e providencial da flora 

medicinal de aplicação paralela ou incidental”. 

Os farmacêuticos administravam a 

ipecacuanha e a puaia, chás de flor 

de laranjeira, agrião, sabugueiro, 

canela, camomila, macela, poejo 

e erva-cidreira, erva doce e limão, 

usavam óleos de copaíba, rícino, 

e o repulsivo óleo de capivara, 

embrião da Emulsão Scott.

Mundinho conta que os farmacêuticos administravam 

a ipecacuanha e a puaia, chás de flor de laranjeira, agrião, 

sabugueiro, canela, camomila, macela, poejo e erva-cidrei-

ra, erva doce e limão, usavam óleos de copaíba, rícino, e 

o repulsivo óleo de capivara, embrião da Emulsão Scott.  
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Também receitavam a água rubinat, versão elitista do rom-

pe-tudo “sal de Glauber”, sal-amargo, sene, maná, ruibarbo 

e limão purgativo.

Apesar do sabor nada agradável dos chás e óleos admi-

nistrados, o trabalho dos farmacêuticos tornou-se intenso e 

providencial depois que o distrito de Figueira experimentou 

o desenvolvimento com a chegada da Estrada de Ferro e a 

inauguração da Estação Figueira, em 1910. Pelos trilhos, che-

garam as novas formas de comunicação e conhecimento, de-

senvolveu-se a logística comercial, e tudo isso atraiu novos 

moradores em busca de um pedaço de terra para plantar e 

colher. Mas o distrito, com infraestrutura urbana deficiente, 

conviveu a duras penas com o crescimento populacional, tor-

nando as condições de vida das pessoas ainda mais precárias. 

Essas condições precárias de vida não eram caracterís-

ticas apenas da região do Vale do Rio Doce. Nessa época, 

período compreendido entre 1910 a 1920, o Brasil era vis-

to e divulgado como um país doente, caracterizando-se pela 

onipresença de doenças endêmicas. Não existiam políticas 

públicas para impedir a ação dessas doenças em pratica-

mente todo o Brasil. Em sua tese de doutorado pela UFMG, 

a professora Maria Terezinha Bretas Vilarino, que pesquisou 

sobre o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) em Gover-

nador Valadares, afirma que o movimento sanitarista saturou 

a sociedade brasileira com uma interpretação sobre o Brasil, 
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a partir de dois eixos complementares que o definiriam: “o 

hospital” e “os sertões”. O hospital, segundo a professora Te-

rezinha, indicava a (oni)presença das endemias rurais e os 

sertões significavam o abandono e a ausência da autoridade 

pública. A população doente e esquecida desse imenso hos-

pital chamado Brasil seria a grande vítima do status quo po-

lítico e constitucional, quando havia conhecimento médico 

disponível para a prevenção e, às vezes, cura.” 

No sertão de Figueira, a população andava pelas pasta-

gens e se expunha a vários riscos, como as picadas de co-

bras venenosas (à época não havia soro), lagartas venenosas, 

carrapatos e bichos-de-pé. Mas o maior perigo estava nos 

mosquitos. A malária e também febre amarela silvestre se 

alastravam pela região. Outro perigo estava na água, con-

sumida sem tratamento. A febre tifoide era comum e junto 

com a “schistosomíasis”, e juntas poderiam invalidar uma 

pessoa definitivamente.

À época, a água para o consumo humano era retirada do 

Rio Doce pelos carroceiros, que a armazenavam em grandes 

caixas nas suas casas. Como a água era barrenta, o recurso 

utilizado para torná-la cristalina era a pedra hume, que ao 

ser colocada dentro da água depositada nas caixas, água in 

natura, retirada do rio, proporcionava a decantação do barro. 

Depois essa água era vendida de casa em casa, pelos mes-

mos carroceiros. Mas havia também o consumo da água sem 
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esse tratamento rudimentar. As pessoas consumiam a água 

turva, barrenta, na base do salve-se quem puder.

Se a qualidade da água era ruim, as moradias também 

eram assim classificadas: ruins, precárias. O distrito de Fi-

gueira reproduzia as mesmas condições de moradia de ou-

tras cidades e lugarejos do interior do Brasil. As moradias 

eram construídas de forma deficiente, pequenas e sem con-

forto, com piso de terra batida, paredes de pau a pique ou de 

alvenaria, com tijolo de adobe. As condições sanitárias eram 

ainda piores. A maioria da população usava áreas cobertas 

pelo mato para depositar suas necessidades fisiológicas. As 

fezes eram deixadas descobertas, e logo eram dispersas por 

galinhas, porcos e cães. A maior parte das pessoas usava 

sabugos de milho ou sua palha, ou folhas de arbustos como 

função higiênica. Anos mais tarde, o jornal velho era outro 

recurso valioso. Papel higiênico era algo desconhecido e 

inimaginável. Os meninos urinavam em qualquer lugar, os 

homens escolhiam um lugar discreto, longe dos olhares pu-

dicos. As mulheres e as meninas, para essa finalidade, costu-

mavam retirar-se para um lugar distante, para não serem al-

cançadas por olhares libidinosos. Os ‘penicos’ (urinóis) eram 

usados à noite e esvaziados pela manhã, diretamente em 

córregos, valas ou sarjetas próximas das moradias.
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OS PIONEIROS DA MEDICINA

Em meio às péssimas condições sanitárias, Figueira foi be-

neficiada em 1922, com a criação do posto médico da Estrada 

de Ferro Vitória-Minas, ocupado pelo primeiro titular, Dr. Naor 

Rodrigues, que se afastou em pouco tempo. Pastor presbite-

riano, o médico conciliou por pouco tempo a medicina com a 

sua missão pastoral. Foi substituído pelo Dr. Nestor Lobo Leal, 

que também teve rápida passagem por Figueira, retirando-se 

para Aimorés, sua terra natal, e depois, Vitória, ES.

O médico que se estabilizou por mais tempo no distrito 

de Figueira foi o Dr. Jair de Souza Carmo. Montou consultório 

particular nos anos 1924 e 1925, mas depois desse biênio, 

mudou-se para o Rio de Janeiro, dando prosseguimento à 

sua carreira no estado da Guanabara. Mas foi durante a esta-

da desse médico pioneiro na Figueira que o governo do Es-

tado de Minas Gerais instalou neste distrito o Posto Higiênico 

local, cujo primeiro chefe foi o Dr. Fausto Monteiro, que teve 

como enfermeiro, dentre outros, Henrique de Andrade. O 

Dr. Fausto foi substituído, tempos depois, pelo Dr. Ary Salles, 

segundo chefe do Posto Higiênico.

A rotina de trabalho do médico no Posto Higiênico, que 

funcionava como uma espécie de ambulatório, era movida 

pelas enormes carências da população e representava um 



HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

33

desafio ao atendimento nas condições existentes. O médi-

co atendia a dezenas de pacientes e normalmente tinha a 

ajuda de guardas-medicadores, que visitavam famílias em 

comunidades rurais distantes até 10 quilômetros da sede, 

para fazer a vacinação. Os que não eram visitados tinham-

de vir até ao posto, percorrendo longas distâncias, a pé ou 

a cavalo. As ocorrências mais comuns nos atendimentos 

eram: ferimentos, malária, gripe, doenças venéreas, úlce-

ra tropical, beribéri, disenteria, leishmaniose, schistoso-

míasis, bouba e “ofensa de cobra”. 

Naqueles anos, o médico era um personagem novo em 

uma sociedade de hábitos ainda primitivos. As ações de 

saúde características do estado de bem-estar social e in-

dividual ainda não eram desenvolvidas. As medidas cura-

tivas eram aplicadas quando as doenças se manifestavam 

de forma a deixar o paciente acamado. Entende-se como 

medidas curativas aquelas aplicadas pelo médico ou por 

meio da fé popular, que atribuía os males ou as benesses às 

causas físicas e espirituais, boas e más, que traziam a saúde 

ou a doença. 

Dessa forma, mesmo com o trabalho incipiente dos mé-

dicos no distrito de Figueira e na Governador Valadares dos 

primeiros anos, as pessoas buscavam os recursos da magia, 

da oração e remédios ‘do mato’, recorrendo-se aos peritos 
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nesses campos: os benzedeiros e os curandeiros. Essa bus-

ca era resultante de um conflito entre médico e paciente. 

A lógica do médico era científica, de alguém com um certo 

status social, e desconsiderava os saberes populares, oriun-

dos da lógica tradicional seguida por pessoas analfabetas e 

sem acesso ao saber científico. Assim, em muitos casos, era 

comum que algumas pessoas não aceitassem alguns diag-

nósticos médicos e tomar os medicamentos receitados. Se 

algumas pessoas viam o médico como Deus, outras o viam 

com desconfiança. Para essas pessoas, Deus se manifestava 

na natureza, nas plantas, flores, frutos e raízes.

Também era comum a crença em bruxarias. Muitas pes-

soas usavam amuletos protetores contra perigos sobrena-

turais. As doenças curadas pelos benzedeiros e curandeiros 

com suas fórmulas mágicas, eram: quebranto, cobreiro, he-

morroidas, espinhela caída, fogo selvagem, vento virado, 

íngua, berugo. Algumas dessas doenças não ocorriam na 

lista de nenhum médico moderno, e reforçavam no meio 

da população a ideia de que havia doenças que não eram 

para os  médicos.

Um exemplo claro da resistência ao médico e o apelo aos 

céus nos momentos de adversidade está registrado no livro 

de José Raymundo Fonseca. Ele conta que, na mesma época 

em que atuavam os médicos Dr. Jair e Dr. Fausto, Figueira 
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recebeu a visita de um médico russo, itinerante, o Dr. Sér-

vulo Seminovich. Vindo de Teófilo Otoni, o Dr. Seminovich 

resolveu ficar por uns dias em Figueira, cobrando um preço 

mínimo pelas consultas, o suficiente para cobrir as despesas 

de sua estada no lugarejo. 

O Dr. Seminovich foi chamado para atender a uma crian-

ça de nome Nicanor, filho do casal Waldemiro e Sinhazinha 

Barrel. Nicanor sentia febre alta e a família não deixava que o 

médico do Posto Higiênico o examinasse. Waldemiro, deses-

perado, chorava pelas ruas, clamando aos céus pela saúde 

do filho. Até que, cansado de tantas súplicas e orações, deci-

diu chamar o Dr. Seminovich para ver o filho moribundo. O 

médico russo, depois de um contato mínimo com a criança, 

descobriu na sola de seu pé um ponto roxo de inflamação. 

Diagnóstico: tétano. “Aplicada ao paciente a medicação es-

pecífica, e como a própria farmacopéia claudicante da época 

indicava duvidosa a eficácia, foi salvo o doente para desafo-

go da família e para abono do velho médico, cuja meteórica 

passagem pela Figueira foi marcada por esse feito, mais de 

minúcia analítica do que de ciência ou sabedoria profissio-

nal”, escreveu Mundinho.

As incursões dos primeiros médicos no distrito de Figuei-

ra eram marcadas por episódios que abreviavam a estada de 

cada um deles. Em 1936, um médico pioneiro resolveu fincar 
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raízes no distrito empoeirado. Foi o Dr. Xisto Rodrigues Coe-

lho, que acabara de se graduar em Medicina na Universidade 

Federal de Minas Gerais, em 1935. Natural de Virginópolis, 

deixou sua cidade natal e veio para Figueira, em 1936, per-

correndo um caminho sinuoso e ao mesmo tempo precá-

rio. Movido por um espírito empreendedor, abriu uma casa 

de saúde em sociedade com o Dr. Moacir Byrro, a primeira 

do distrito de Figueira, que não durou muito tempo. Mes-

mo assim ele se fixou em Figueira e logo viu o distrito se 

emancipar de Peçanha, para se tornar Governador Valada-

res. Outro contemporâneo do Dr. Xisto Rodrigues Coelho 

foi o Dr. Milton Cunha de Almeida, que chegou na mesma 

época, em 1936, vindo de Vitória, ES, que também fincou 

raízes na planície.

A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA

Na década de 1940, Governador Valadares experimentou o 

crescimento da economia e alcançou índices de crescimento 

populacional significativos. A população da cidade, que era de 

5.734 em 1940, atingiu a marca de 20.537 em 1950, porém 

as condições sanitárias não acompanharam esse processo.

A cidade, recém-criada pelo decreto do interventor esta-

dual Benedicto Valladares Ribeiro, em 31 de dezembro de 

1937, escancarava um cenário que causava estranheza aos 
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primeiros olhares de um visitante. Em 1940, outro médico 

chegou à cidade. Era o Dr. Ladislau Salles, formado em 1939 

pela Escola Nacional de Medicina (atual Faculdade de Me-

dicina da UFRJ). Natural de Manhuaçu, antes de se mudar 

para Governador Valadares, viajou pela Europa, e esteve no 

Líbano, terra de seus familiares. Após tomar a decisão de 

construir sua carreira no Vale do Rio Doce, chegou a Gover-

nador Valadares e se assombrou: “tive a impressão de estar 

desembarcando no Congo”, disse, em entrevista concedida 

ao historiador Haruf Salmen Espindola, em 2001.

Para chegar a Governador Valadares, foram necessários 

três dias de viagem, saindo de Manhuaçu (na Zona da Mata 

mineira), passando por Cachoeiro do Itapemirim, depois 

Vitória, para depois de um dia de viagem de trem, final-

mente chegar a Governador Valadares. O percurso que hoje 

é feito em menos de quatro horas, naquela ocasião exigiu 

travessias de canoa e um dia de viagem numa Maria-Fuma-

ça que cruzava as matas sobre os trilhos, pelo caminho. 

Ao comparar a Governador Valadares de 1940 com a Repú-

blica do Congo, país do continente africano, o Dr. Ladislau Sal-

les relacionou as condições sanitárias da jovem cidade com as 

condições de pobreza e carências existentes no Congo, muito 

comentadas à época da realização de sua entrevista (2001). 

O autor Mukenge Shay dizia que a pobreza prevalece na Re-
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pública Democrática do Congo, como demonstra a elevada 

incidência de doenças graves como AIDS, malária, gastroen-

terite, tuberculose, lepra, doença do sono e esquistossomose. 

O Congo, ou a Governador Valadares do Dr. Ladislau Salles, 

era um lugar ermo, estranho, não colonizado, desconhecido, 

selvagem, mas também era terra de promissão onde esperava 

consolidar sua carreira.

Assim era Governador Valadares dos anos iniciais da dé-

cada 1940. A ausência de saneamento e incidência de ende-

mias, associadas a um grave surto de malária, compunham 

um quadro adverso que comprometia a saúde pública. A 

infraestrutura urbana seguia deficiente. As ruas não eram 

pavimentadas. Nos tempos de estiagem, a poeira era um 

transtorno constante. Nos tempos chuvosos, barro e lama 

causavam problemas aos moradores. Em 1943, para execu-

tar o saneamento do Vale do Rio Doce e resolver os proble-

mas das endemias, foi estendido à região o Serviço Especial 

de Saúde Pública (SESP), criado um ano antes por acordo 

bilateral entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, 

para atuar nas regiões norte e nordeste do país. 

A continuidade da expansão econômica e demográfica da 

região e da cidade de Governador Valadares até o final da 

década de 1950, baseada na exploração da madeira, mica e 

expansão da pecuária, foi garantida pelo trabalho dos médi-
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cos, agentes e visitadoras do SESP, que atendiam as comuni-

dades na sede e zona rural, numa atuação decisiva para as 

práticas de saúde, alterando costumes, valores culturais e a 

organização do espaço.

Nesse trabalho de assistência médica, educação sanitária, 

saneamento e controle de doenças transmissíveis, os pro-

fissionais do SESP implantaram o serviço de água e esgoto, 

desenvolveram ações de saneamento, como a construção de 

latrinas, identificação dos vetores e combate à malária e a 

outras endemias. Ministraram cursos para parteiras e cuida-

dos infantis, treinaram as atendentes de centros de saúde, 

guardas-sanitários e as visitadoras que faziam trabalho de 

educação sanitária, entre outras atividades. 

Na tese de doutorado da professora Terezinha Vilarino, 

identificou-se também as descrições sobre a área de trabalho 

do pessoal do SESP, sobre a população local e as possibilida-

des de desenvolvimento apresentadas, que estão registradas 

nos relatórios de atividades e em artigos da revista do SESP. 

Isso não deixa dúvidas quanto à sua proximidade do discur-

so que então se articulava sobre o interior do Brasil e sua 

população. Nesse discurso, situações como pobreza, igno-

rância, apatia e superstição, além do abandono pelo poder 

público, explicavam as mazelas que dominavam o interior 

brasileiro. É nesse cenário que a população do interior, ti-
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nha uma relação conflituosa com o médico. Era um conflito 

ideológico, ameno, um choque cultural, fruto do duelo entre 

conhecimento científico e conhecimento empírico, que se 

evidenciou nos primeiros anos de Figueira, como o episódio 

do garoto Nicanor acometido pelo tétano. Os profissionais 

do SESP trataram de romper essa resistência. Era natural 

que os médicos considerassem essa relutância como fruto 

da pobreza intelectual e o apego às tradições que vinham do 

Brasil-Colônia.

Mas nem todo médico se posicionava nessa trincheira. 

Havia aqueles, principalmente os que atuavam no SESP, que 

buscavam resolver o conflito. Um desses profissionais foi o 

médico José Pinto Machado. Nascido em Bonsucesso, MG, 

em 1918, o Dr. José Pinto Machado graduou-se em medicina 

pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhou como 

médico em Itaúna e Montes Claros, MG, e, mais tarde, che-

fiou à fundação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), 

no Vale do Rio Doce. Sob sua supervisão, as visitadoras e 

agentes do SESP encurtaram a distância entre médico e pa-

ciente, e tornaram essa relação saudável, em vários aspectos. 

Essas pessoas que atuavam na linha de frente, subindo mor-

ros e percorrendo longas distâncias até a zona rural, foram as 

grandes divulgadoras da cultura científica para a população que 

resistia ir ao médico. Se as visitadoras e agentes eram os divul-
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gadores de uma cultura científica, no meio médico, essa cultura 

necessitava ser compartilhada entre as especialidades médicas, 

que, no início dos anos 1950, ainda eram poucas na região do 

Vale do Rio Doce, especialmente em Governador Valadares. 

Em 1953, o codinome de Governador Valadares era 

“Princesa do Vale”, e se encaixava como luva – ou como 

sapato de cristal - à jovem cidade, que tinha apenas 15 anos 

de vida, contados desde o dia em que se emancipou de 

Peçanha. Coube ao Dr. José Pinto Machado a missão de 

ampliar e compartilhar o conhecimento científico entre a 

classe médica. Dele foi a iniciativa de fundar a Associação 

Médica de Governador Valadares, como uma “Secção Re-

gional da Associação Médica de Minas Gerais”. A consoli-

dação do projeto aconteceu no dia 3 de outubro de 1953, 

durante reunião na sede do SESP, à época, uma construção 

suntuosa, erguida na Rua São João, esquina com Rua Ti-

radentes. Sua arquitetura funcional – entrada ajardinada; 

gabinetes médicos e de imunização, sala de enfermagem, 

laboratório e sala de palestras dando para um pátio central 

com bancos – diferenciava-o de outros prédios públicos ou 

residências da região.

Dessa reunião participaram médicos que atenderam à 

convocação da classe, subscrita pelos médicos José Pinto 

Machado, Clóvis Sette Bicalho e José Raimundo de Miran-
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da. No Livro da Atas que registra os momentos históricos 

da Associação Médica de Governador Valadares, o relator 

informou que a reunião de fundação contou com 31 médi-

cos presentes, número suficiente para a fundação de uma 

seção regional da Associação Médica de Minas Gerais, de 

acordo com o artigo 3º, capítulo I, do Estatuto da AMMG.  

A denominação oficial da associação criada foi: Associação 

Médica de Minas Gerais – Secção Regional de Governador 

Valadares, que teve como sede provisória, o Centro de Saúde 

do SESP.

Assinaram a ata de fundação: José Pinto Machado, Ruy 

Pimenta Filho, Clóvis Sette Bicalho, Alberto Cirne Arantes, 

Permínio Fialho, Pedro Galvão de Mendonça Procópio, Altair 

Moreira do Nascimento, Luiz Carneiro Saraiva, Milton Cunha 

de Almeida, José Júlio de Mendonça Uchôa, Vicente Ferreira 

Filho, Sebastião Hilário Breguez, Luiz Martins de Almeida, 

Hélio Toledo Peixoto, Delfim Simões Neto, Ladislau Sales, 

Arnóbio Pitanga, Xisto Rodrigues Coelho, Oliveiros Pereira, 

Niltro Porcaro, Oscar de Araújo Filho, Omar Andrade, Rai-

mundo Soares de Albergaria Filho, e outros cujas assinaturas 

não permite identificação.

Dr. Almiro e Dr. Dinar da Costa, durante experimentação do SESP em chu-
veiros, no início da década 1950. Foto do acervo da família do Sr. Petronilho 
Alcântara, antigo agente sanitário do SESP, cedida pela Prof. Drª Maria Tere-
zinha Bretas Vilarino.
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O FUNDADOR
DR. JOSÉ PINTO MACHADO

15/08/1918 – 15/08/2003

O fundador da Associação Médica de Governador Valada-

res foi o médico Dr. José Pinto Machado, mineiro de Bonsu-

cesso, onde nasceu em 15/08/1918. Em Governador Valada-

res, nos dias de hoje, alguns ouviram falar dele, mas poucos 

o conheceram, como algumas funcionárias dos primeiros 

anos do SESP. Elas se lembram do médico inteligente e rigo-

roso, que era metódico no trabalho clínico e gerencial. Esse 

mistério em torno do Dr. José Pinto Machado se deve ao fato 

de ele ter morado em Governador Valadares durante apenas 

5 anos, e nesse período, ter viajado muito pela região, dedi-

cando pouco tempo à vida social.

Filho de Jesus Machado Gontijo e Alice Pinto Machado, fez 

o curso primário no Grupo Escolar Padre Matias Lobato, em 

Divinópolis, e depois o ginasial no Colégio Arnaldo, em Belo 

Horizonte. Em 1942, foi aprovado no vestibular de medicina 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de 

ser dedicado aos estudos, o Dr. José Pinto Machado teve ati-

vidade de destaque na política estudantil, como presidente 

do DCE da UFMG, em 1946.

O médico Dr. José Pinto Machado, em foto cedida por sua família.
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Casou-se com Ruth Maria Brant Machado, com quem teve os fi-

lhos:  Heliane Brant Machado Freire (médica), Hilton Brant Machado 

(médico), Miriam Brant Machado (psicóloga), Elizabeth Brant Macha-

do Duarte (médica oftalmologista, já falecida). As duas últimas filhas 

(Miriam e Elizabeth) nasceram em Governador Valadares.

Médico sanitarista, foi estagiário e posteriormente interno do Hos-

pital Militar de Minas Gerais (1947/48), interno do Hospital de Pronto 

Socorro Policial de BH (1947). Publicou trabalhos científicos no jornal 

médico universitário (1946), sobre “Fisiologia do líquido céfalo raqui-

diano” e “Glândula ph7”, e participou do “Estudo do gamexane no 

controle dos Triatomídeos”.

Fluente em inglês, foi professor de Língua Inglesa no curso prepa-

ratório para exames vestibulares das faculdades de Medicina, Odon-

tologia e Farmácia, na UFMG (1947), além de Monitor da cadeira de 

química fisiológica na Faculdade de Medicina da UFMG.

Exerceu a medicina em Itaúna, MG (1949), e em Montes Claros, 

entre 1950 e 1952, como chefe da Unidade Estadual de Saúde em 

Montes Claros. Em 1953, veio para Governador Valadares trabalhar 

como médico da Fundação SESP, onde permaneceu até 1956.

Médico sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde e Assistên-

cia, fez o curso de Administração em Saúde Pública em Washington 

(EUA), em 1959. No ano seguinte, foi professor contratado da cadei-

ra de Higiene e Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 

UFMG, em 1960. Em 1963, assumiu a Secretaria de estado da Saúde.

Reprodução da Ata de fundação da AMGV, em 3/10/1953.
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Avenida Minas Gerais nos anos iniciais da Associação Médica de Governador 
Valadares. O prédio com sacadas de balaústres (primeiro à esquerda), era a 
sede da Prefeitura, onde aconteceu a solenidade de posse da primeira direto-
ria da AMGV, em 1954.
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A primeira reunião da Asso-

ciação Médica de Minas Gerais 

– Seção Regional de Governa-

dor Valadares aconteceu em 28 

de outubro de 1953. A ata dessa 

reunião registra que os trabalhos come-

çaram às 20h, no Centro de Saúde do 

SESP, na imponente sede da Rua São 

João, área central de Governador Valada-

res. O presidente provisório da Associa-

ção Médica, Dr. José Pinto Machado, foi 

o primeiro orador da noite, e em seu dis-

curso-saudação explicou que o principal 

motivo da reunião era eleger a primeira 

diretoria da entidade. Em seguida, pas-

sou o comando dos trabalhos aos mé-

dicos Dr. José Júlio Uchoa e Dr. Ladislau 

Salles, que formaram a banca apurado-

ra de votos. Os três primeiros votos en-

tregues à essa banca foram de médicos 

ausentes à reunião, e que, por força das 

instruções de participação na eleição, 

O TRABALHO COMEÇA
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editadas e publicadas antes do pleito, puderam dar seus votos 

em envelopes lacrados. Os votos foram dados pelos médicos: 

Dr. Omar Andrade, Dr. Niltro Porcaro e Dr. Sebastião Hilário 

Breguez. 

Depois, os médicos presentes à reunião, entregaram seus 

votos à banca, que apurou o seguinte resultado para presiden-

te: Dr. José Pinto Machado, 13 votos, e Dr. Xisto Rodrigues 

Coelho, 7 votos. 

Assim como na eleição para presidente da República, em 

que o eleitor votava no presidente e no vice-presidente se-

paradamente, a primeira eleição da Associação Médica teve 

também voto em separado para o cargo de Secretário. O Dr. 

José Raimundo de Miranda recebeu 15 votos, o Dr. José Pinto 

Machado recebeu 3 votos, e o Dr. Xisto Rodrigues Coelho, 2 

votos. Assim, a primeira diretoria eleita foi composta pelo Dr. 

José Pinto Machado como presidente, e o Dr. José Raimundo 

de Miranda como secretário, com mandato de 1 ano, sendo 

permitida a reeleição. A posse da primeira diretoria foi mar-

cada para o dia 30 de janeiro de 1954. 

Assim que a eleição foi encerrada, os médicos pioneiros 

começaram a planejar a primeira jornada médica, evento 

grandioso para a cidade naqueles anos, e que seria uma das 

marcas da entidade nos anos vindouros: a busca pela for-
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mação continuada dos profissionais médicos por meio do 

conhecimento científico. Os primeiros temas propostos para 

a jornada médica foram: esquistossomose, abdome agudo e 

“contribuição do laboratório à clínica”. 

E como organizar um evento sempre é tarefa para uma 

equipe, diga-se de passagem, competente, nas reuniões sub-

sequentes, anteriores ao dia 30 de janeiro de 1954, o dia da 

posse da primeira diretoria, foram compostas as primeiras 

comissões que trabalhariam na organização da primeira jor-

nada médica. Os médicos Dr. Arnóbio Guimarães Pitanga, 

Dr. Milton Cunha de Almeida e Dr. Xisto Rodrigues Coelho 

integraram a Comissão Social. O Dr. Ruy Pimenta Filho, mais 

o Dr. Luiz Carneiro Saraiva e Dr. Permínio Fialho formaram a 

Comissão Científica. 

Para realizar a primeira jornada, os médicos experimen-

taram o primeiro desafio, que seria uma constante ao longo 

da história: a falta de recursos financeiros na tesouraria. A 

solução foi recorrer ao bolso de cada um dos associados. 

E assim, os médicos fizeram contribuições individuais para 

custear as primeiras despesas.

O DIA DA POSSE

O feriado comemorativo ao aniversário de 16 anos de Go-

vernador Valadares, em 1954, caiu num sábado, dia 30 de 
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janeiro. Pela manhã, uma comitiva formada por médicos e 

autoridades municipais foi ao aeroporto da cidade, localiza-

do no bairro de Lourdes, com a missão de receber os con-

vidados, dentre estes, o Dr. Hermínio Pinto, representando 

o Dr. Arlindo Pollizzi, presidente do Conselho Científico da 

Associação Médica de Minas Gerais, e o Dr. Hilton Rocha, um 

dos mais célebres nomes da medicina brasileira, que a partir 

daquele dia se tornaria um grande amigo da classe médica 

de Governador Valadares.

Naqueles anos, o aeroporto de Governador Valadares, tam-

bém chamado de “aeródromo” ou “campo de aviação”, era 

também uma espécie de área de lazer para a criançada, como 

contou o Dr. Ruy Pimenta em suas crônicas publicadas anos 

mais tarde, no Diário do Rio Doce, entre 1960 e1961, e pu-

blicadas no livro “No sopé do Ibituruna”. Segundo ele, a pis-

ta do aeroporto costumava ser ocupada por crianças e a até 

mesmo por adultos com suas bicicletas. Em uma conversa 

informal com um comandante acostumado a aterrissar e de-

colar do aeroporto local, o Dr. Ruy Pimenta colheu um depoi-

mento curioso, registrado em seu livro: “constitui um crime 

a falta de fiscalização do aeroporto de Governador Valadares, 

pois o piloto fica sem saber se mata os passageiros ou mata 

as crianças que estão na pista onde o avião tem de descer”, 

disse o comandante Ernesto Fonseca, lembrando que o aero-

porto local era um dos mais perigosos do país, “pois além de 
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tecnicamente defeituoso é uma verdadeira rua movimentada 

dentro da cidade, onde os aviões têm de descer”.

Constitui um crime a 
falta de fiscalização do 
aeroporto de Governador 
Valadares, pois o piloto 
fica sem saber se mata 
os passageiros ou mata 
as crianças que estão na 
pista onde o avião tem  
de descer.

Mas no dia da posse, o pouso do avião que trouxe con-

vidados tão ilustres aterrissou sem problemas. Recebidos 

com a devida pompa, os convidados foram para a área cen-

tral da cidade onde almoçaram. Depois do almoço, às 14h, 

no salão da Câmara Municipal de Governador Valadares, 

que à época se localizava em um prédio da Avenida Minas 

Gerais (que hoje está ao lado o edifício do antigo BEMGE), o 

Dr. Hermínio Pinto abriu os trabalhos com um discurso no 

qual abordou a importância da criação da Seção Regional 

da Associação Médica de Minas Gerais (atual Associação 

Médica de Governador Valadares), afirmando que para a 

Associação Médica de Minas Gerais, sediada em Belo Ho-
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rizonte, era motivo de orgulho ter uma sede regional em 

uma cidade de região tão importante para o Estado. Após 

o discurso, o Dr. Hermínio Pinto empossou a diretoria pio-

neira: Dr. José Pinto Machado, como presidente, e Dr. José 

Raimundo de Miranda, como secretário.

Empossada a primeira diretoria, o prefeito de Governador 

Valadares, Dr. Raimundo Soares de Albergaria Filho, que era 

médico filiado à nova entidade, tratou de fazer uma calorosa 

saudação aos médicos, destacando a importância daquele 

evento para a cidade, pelo seu caráter científico e pelos ele-

mentos de congregação da classe médica. Congregar a clas-

se e prosseguir na realização das jornadas médicas foram 

os destaques feitos pelo terceiro orador da tarde, o médico 

Dr. José Pinto Machado, presidente da Associação Médica de 

Governador Valadares, que ordenou de imediato a leitura do 

regulamento das jornadas médicas vindouras. 

No domingo, dia 31, uma comitiva visitou hospitais e 

alguns espaços da saúde pública: Hospital São Vicente, 

Hospital Rio-Bahia (que durante anos foi o Hospital Infan-

til São Cristóvão), Serviço de Águas do SESP, Maternidade 

Santa Terezinha, Centro de Saúde do SESP e Casa de Saú-

de São Lucas.
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AS JORNADAS MÉDICAS

O caráter científico da Associação Médica de Governador 

Valadares, aliado à missão de contribuir para a qualificação 

dos médicos, por meio de ações de educação continuada, 

foi demonstrado já nos anos iniciais da entidade. A realiza-

ção das jornadas médicas foi compromisso assumido pela 

primeira diretoria da AMGV. O compromisso, que poderia ter 

se limitado a uma mera promessa, em razão da fragilidade 

das finanças e do número pequeno de associados, tornou-

-se realidade logo depois da solenidade de posse da diretoria 

pioneira. A jornada médica aconteceu coroada de sucesso e 

com debates relevantes. Dos três primeiros temas propostos, 

surgiram inúmeros outros, discutidos pelos médicos presen-

tes, dentre estes, um dos mais brilhantes médicos brasileiros, 

de renome internacional: o oftalmologista Dr. Hilton Rocha. 

Na sua primeira visita a Governador Valadares (a primeira 

de uma série que se estendeu por três décadas), o Dr. Hilton 

Rocha era jovem (42 anos de idade), mas já se destacava no 

meio médico de Minas Gerais e do Brasil. O conhecimento 

do jovem médico impressionava, não apenas na sua área, 

a oftalmologia, como também em questões educacionais, 

administrativas, éticas e deontológicas, todas relativas à me-

dicina, e sempre buscando a excelência. 
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Além de temas relacionados à saúde e questões especí-

ficas da oftalmologia, o Dr. Hilton Rocha expôs sua visão 

crítica sobre a atuação das faculdades de medicina, em um 

cenário ainda precário, no Brasil de 1954, que segundo aná-

lises socioeconômicas, ainda se assemelhava a uma grande 

colônia agrícola. Naqueles anos, segundo o Dr. Hilton Rocha, 

o ensino da medicina no Brasil, ainda incipiente, precisava 

de uma mudança de direção, no sentido pedagógico e de 

gestão. Analisando as várias fases desse ensino no país, e 

comparando com as diretrizes educacionais aplicadas nos 

Estados Unidos e em outros países da Europa, o Dr. Hilton 

Rocha mostrou que nesses países, o princípio da mercanti-

lização do ensino médico dominou a cena por alguns anos, 

mas com o desenvolvimento das pesquisas nessa área, dei-

xou o mercantilismo e passou para um plano superior, prio-

rizando a ciência. 

No Brasil, segundo o Dr. Hilton Rocha, a ordem foi inver-

sa: primeiro, os cursos começaram com um objetivo predo-

minantemente científico, e, a partir daí, com a abertura de 

novos cursos, trilharam caminhos que os tornaram reféns 

da mercantilização. Para evitar esse problema, sugeriu a 

qualificação dos professores que atuavam no magistério su-

perior das faculdades de medicina, a revalidação de títulos, 

e a dedicação exclusiva, permitindo o desenvolvimento do 

ensino integral.
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Mas o foco da discussão proposta na primeira jornada mé-

dica pelo Dr. Hilton Rocha também iluminou a situação dos 

alunos das faculdades de medicina, ou seja, os futuros médi-

cos. Ele defendeu uma seleção mais rigorosa dos candidatos 

aos cursos de Medicina no Brasil, incluindo uma avaliação 

sobre a aptidão desses candidatos à futura profissão. Defen-

deu a residência médica, a pós-graduação, e ações de edu-

cação continuada, como os congressos e jornadas médicas, 

tomando como exemplo o evento de Governador Valadares.

A primeira jornada médica da AMGV seguiu com uma 

multiplicidade de assuntos que revelavam o interesse dos 

médicos em socializar os conhecimentos e ao mesmo tempo 

buscar entre os colegas as contribuições que os tornassem 

mais robustos. Foram debatidos temas como a gravidade das 

queimaduras, obstruções intestinais, o ânus contra natura, 

abdome agudo, prenhez ectópica, esquistossomose. Sobre 

este último tema, tão comum à época, o Dr. Mário Barreto 

disse que não concordava com o nome “esquistossomose” e 

que os médicos deveriam usar o termo “schistosome”. Outro 

tema levado a debate foi a biópsia retal. Os médicos con-

cluíram que a biópsia era o melhor meio para identificação 

de doenças. Tuberculose renal, progressos da anestesiologia, 

traumatismos torácicos, fraturas do fêmur, tratamento cirúr-

gico da elefantíase, hipertireoidismo de origem infecciosa, 

foram outros temas debatidos.
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Um tema complexo discutido na primeira jornada médica 

foi a “contribuição do laboratório à clínica”, que viria a ser 

recorrente em outras jornadas médicas e reuniões periódicas 

da Associação Médica em Governador Valadares, nos anos 

que se seguiram. Em 1954, falou-se muito sobre a necessi-

dade de se instalar um laboratório de análises clínicas para 

atender a região. Foram discutidos os critérios médicos para 

exigir exames e testes de sensibilidades dos germes aos anti-

bióticos. Por outro lado, o plenário condenou o agenciamen-

to de pacientes aos laboratórios, clínicas, “casas de ótica” e 

gabinetes de radiologia, feito por terceiros. 

No decorrer da primeira jornada médica, o Dr. José Geral-

do Albernaz falou sobre o tratamento da Epilepsia. Disse que 

o diagnóstico clínico se resumia à descrição do ataque, mas 

que era necessário um bom diagnóstico, prognóstico e trata-

mento. O Dr. Hilton Rocha fez uma interferência na discus-

são desse tema e sugeriu que, nesses casos, era importante 

que o neurologista, ao tratar essa doença, soubesse fazer o 

exame de fundo de olho, não deixando, porém, de levar o 

caso a um oftalmologista respeitado. 

Os problemas relacionados à saúde em Governador Va-

ladares também foram levados à primeira jornada médica. 

O Dr. José Raimundo de Miranda apresentou trabalho sobre 

a incidência de sífilis nos militares do 6º BPM. Ele detectou 

um índice de 14,32% em 370 reações Kahn. Também identi-
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ficou um alto índice de sífilis tardia latente, com 64,15% dos 

53 casos, que segundo ele foi a forma clínica mais recente. 

Disse que obteve sucesso no tratamento da doença com a 

penicilina bisguto bagó. Como o quadro era grave, com índi-

ces alarmantes, o Dr. José Pinto Machado sugeriu que fosse 

feita campanha educativa para combater a doença. 

Outro assunto relacionado à saúde dos valadarenses, a 

mortalidade infantil, também mereceu destaque na primei-

ra jornada médica. O Dr. Permínio Fialho apresentou dados 

sobre óbitos de crianças em Governador Valadares, sua dis-

tribuição pelos bairros e causas de maior incidência. Nessa 

época, a mortalidade infantil no município era um grave pro-

blema. Uma cena cotidiana, que muitos moradores denomi-

navam como “enterro dos anjinhos”, comovia a todos que 

assistiam, impotentes, os cortejos fúnebres, principalmente 

aqueles que vinham da região do Carapina e Santa Helena, 

em direção ao Cemitério Santo Antônio. O número de óbi-

tos de crianças era tão grande, que os armazéns e pequenas 

mercearias ostentavam na porta de entrada um grande nú-

mero de pequenos caixões para pronta entrega. Eram peças 

capazes de comportar o corpo de uma criança de 5 anos ou 

6 anos de idade. Desnutrição, verminoses, gastroenterite e 

desidratação eram algumas das causas dos óbitos.
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A BÚSSOLA DA CIÊNCIA

Nos anos que se seguiram, a Associação Médica de Gover-

nador Valadares buscou uma direção voltada à ciência para 

fomentar as ações de educação continuada que eram ofe-

recidas aos associados. Além das jornadas médicas, todas 

as reuniões ordinárias da entidade eram precedidas por um 

momento no qual os médicos discutiam temas relacionados 

à saúde e faziam uma troca de experiências. Em ocasiões 

especiais, a dinâmica era contumaz. Na inauguração da sede 

oficial da AMGV, na pequena sala do Edifício Agro-Pastoril, na 

Praça Serra Lima, em 1959, o Dr. Hilton Rocha mais uma vez 

foi convidado a falar aos médicos. E voltou a criticar o ensino 

da Medicina no Brasil. Denunciou o exercício ilegal da Me-

dicina, que continuava sem ser coibido. Naqueles anos, as 

ocorrências de falsos médicos atuando de forma criminosa 

no interior eram frequentes. Também criticou a venda indis-

criminada de medicamentos sem receita médica.

A tuberculose, à época, era uma doença que preocupava 

o meio médico e matava centenas de pessoas por ano. A 

doença grassava país afora, e desde 1920, quando o Depar-

tamento Nacional de Saúde Pública foi criado (O DNS foi um 

embrião do Ministério da Saúde, criado em 1953), o governo 

brasileiro passou a estar mais presente na luta contra a doen-

ça, criando a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. Na dé-
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cada de 1930, surgiram avanços no combate à doença com 

a invenção da vacina BCG, a baciloscopia, a abreugrafia, o 

pneumotórax e outras cirurgias torácicas. Com a descoberta 

da quimioterapia antibiótica específica, na década de 1940, 

e a comprovação de sua eficácia ao longo das décadas de 

1950 e 1960, o tratamento passou a ser ambulatorial, sem a 

necessidade de internação, o que culminou na desativação 

dos sanatórios. 

Esse tema foi debatido na AMGV no dia da inauguração da 

primeira sede da entidade pelo professor Dr. José Feldman, 

que fez uma conferência sobre profilaxia da tuberculose e res-

saltou que o dispensário era a base para o combate à doença. 

Explicou que os rendimentos dos dispensários mostravam 

dados impressionantes, e que 10% dos casos leves são iden-

tificados nos dispensários. E que cerca de 30% a 49% são 

de casos moderados e graves, e são levados aos sanatórios, 

em condições precárias, sendo verdadeiros pardieiros, onde 

as pessoas acometidas pela tuberculose, mesmo depois que 

recebiam alta, ainda se mostravam bacilíferos, apesar de fica-

rem internadas de 200 a 400 dias. E denunciou que o comba-

te à doença atingia cifras astronômicas.

Ainda em 1960, em uma das jornadas médicas promo-

vidas pela AMGV, os médicos que atuavam em Governador 

Valadares receberam a visita de três médicos renomados, 

vindos de São Paulo: Dr. José Bocanegra Arroyo, Dr. Costa-
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bile Gallucci e Dr. Nelson Algranti e Viana.O Dr. Costabile 

Gallucci era graduado pela Escola Paulista de Medicina (EPM) 

e portador de sólida formação clínica. Havia iniciado suas 

atividades em medicina torácica com o Dr. Euryclides de Je-

sus Zerbini, dando uma contribuição significativa à cirurgia 

cardíaca no Brasil. O Dr. Costabile falou sobre o traumatismo 

de tórax, lembrando dados de anatomia e fisiologia da caixa 

torácica, dados importantes para se poder tratar os pacientes 

traumatizados no tórax. Comentou sobre as técnicas cirúr-

gicas em moda e os métodos estatísticos de sua equipe em 

São Paulo. O Dr. Bocanegra, peruano radicado no Brasil, e 

um dos papas da cardiologia naqueles anos, repassou aos 

médicos seus conhecimentos sobre o infarto do miocárdio, 

comentou sobre as diversas fases de afecção e as diversas 

aquisições da medicina no campo da terapêutica para debe-

lar o quadro da doença cardíaca.

As preocupações com a saúde pública sempre dominaram 

os debates na AMGV nos anos iniciais. Um dos problemas de-

nunciados pelos médicos foi o abate clandestino de gado. Em 

19 de agosto de 1960, os médicos associados da AMGV pe-

diram ao SESP e ao poder público que coibissem esse abate.

As ações de educação continuada seguiram ao longo 

dos anos, sempre trazendo a Governador Valadares médi-

cos conceituados, como os conferencistas da terceira jor-

nada médica de 1961: Dr. Hélio Ferreira, que falou sobre 
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o tratamento da shistossomose, Dr. Hugo Marques Gontijo 

(Pediatria), além dos médicos Dr. Afonso Silviano Brandão 

e Dr. José Geraldo Albernaz.

Essas jornadas, além de multidisciplinares e de grande 

importância para a ampliação do conhecimento sobre a me-

dicina, também eram uma forma de a AMGV ter uma receita. 

Nos anos iniciais, o número reduzido de associados, gerava 

contribuições cujos valores eram insuficientes para a manu-

tenção da entidade. Em 20 de agosto de 1961, por exemplo, 

o saldo da AMGV era de 95 mil cruzeiros, fruto de contribui-

ções de laboratórios para a realização das jornadas médicas. 

O valor era insuficiente para as despesas corriqueiras.

Na aprovação do Estatuto, em 7 de outubro de 1961, foi 

criado o cargo de representante junto ao Conselho Cientí-

fico da AMMG, cuja competência era representar a AMGV 

no conselho estadual e promover atividades científicas na 

regional de Valadares.

Em meados da década 1970, as reuniões periódicas da 

AMGV deixaram de ter as discussões científicas sobre temas 

relacionados a procedimentos médicos e doenças. O número 

de médicos que atuavam na cidade aumentava de forma con-

siderável, as relações de trabalho se tornavam conflituosas, 

em função dos problemas políticos e econômicos que domi-

navam a cena política brasileira, e isso exigiu da AMGV uma 
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atuação mais firme na defesa dos direitos dos associados, prio-

rizando nas reuniões ordinárias as questões administrativas.

Mas isso não significou o abandono das atividades de 

educação continuada, que seguiram outros caminhos, com 

a promoção de seminários e congressos médicos específi-

cos, contemplando especialidades diversas, como aconteceu 

no 4º Congresso Médico Regional de Governador Valadares, 

3º Encontro Minas/Espírito Santo de Gastroenterologia e 2º 

Congresso Médico do Vale do Rio Doce, promovidos durante 

a gestão do Dr. Carlos Alberto Perim, em 1983. Nesses even-

tos, considerados “audaciosos” pelo presidente da AMGV de 

então, vários médicos de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro, vieram à cidade para trocar experiências impor-

tantes e que contribuíram de forma significativa para o exer-

cício profissional. 
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A cirurgia que virou piada
O Dr. Ladislau Salles, médico e ex-prefeito de Governador 

Valadares, conta que quando chegou a Governador 
Valadares, trouxe na bagagem, além de roupas, máscara de 
anestesia, medicamentos, livros e outros apetrechos. Três 
dias depois de sua chegada, desceram alguns temporais. 
Seu irmão, Venceslau Salles, que já estava em Valadares 
há algum tempo, tinha um internato com cinco alunos. 
Dois foram pra casa, três ficaram, e um dos três teve uma 
apendicite super-aguda. 

Com três anos de vivência em pronto-socorro, no Rio de 
Janeiro, o jovem Ladislau havia aprendido muito. “Lá no 
Rio os médicos ganhavam pouco, então eles deixavam a 
gente fazer tudo. Isso permitiu que a gente fizesse algumas 
cirurgias, como a de hérnia, que é uma cirurgia simples; 
e de apendicite, que é mais complicada”, disse. Então, o 
Dr. Ladislau Salles teve de salvar o garoto. Era um caso 
cirúrgico. Mas, operar onde? Onde estava o trem pra levar 
o paciente até Vitória, no Espírito Santo? 

Bem, como ele havia trazido na mala uma máscara 
de anestesia, a saída seria operar em Valadares, mesmo. 
Além da máscara, lembrou que tinha outro bem valioso: 
o sangue do Vicente Pifano, seu amigo, que era (e seria) 
doador universal. O Dr. Ladislau Salles, então, disse a seu 
irmão: “Existem casos em que 1% escapa e 99% morre, 
mas este aqui eu garanto que vai escapar”. Será?

O Dr. Ladislau não tinha autoclave e, pra piorar, não 
havia qualquer recurso em Governador Valadares além 
de uma seringa de injeção. Saída providencial: usar um 
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tacho de uma fábrica de bebidas para ferver os lençóis, 
toalhas e uns ferros que ele havia trazido do Rio de Janeiro. 
“Anestesiamos o rapaz e deixamos o Vicente Pífano 
ali perto, afinal, ele era o doador de sangue universal e 
providencial. 

Para fazer a transfusão, naquela época, a gente usava 
uma seringa de doação, uma seringa curiosa: o êmbolo 
tinha um reguinho lateral, a gente virava pra cá, pegava a 
veia do doador, retirava o sangue, depois girava o êmbolo 
e empurrava, e sangue ia para a veia do receptor. E o 
pobre Vicente Pifano, naquela bondade toda, ficou quieto, 
passando por aquele perrengue”.

O lampião a querosene iluminava o ambiente e brilhava 
os rostos suados do paciente, do médico e do doador. 
“Eu abri a pele, rompi o músculo, cheguei ao peritônio. 
Quando eu abri no peritônio, aquilo fez: vapt! Era uma 
peritonite generalizada. Como eu tinha fervido também um 
tubo de borracha, peguei e costurei. E falei: “Ah, o resto é 
comAlá.”Alá ajudou e o menino escapou, porque segundo o 
Dr Ladislau Salles, naquele tempo, os micróbios ainda não 
sabiam dissolver os antibióticos ou os quimioterápicos. 

Anos mais tarde, a cirurgia virou piada na cidade. As 
pessoas diziam: “É, chegou um médico doido aqui em 
Valadares, que opera com o auxílio de um tacho. Mas eu 
não liguei, afinal,  o paciente saiu da cirurgia firme e forte”

Graças a Alá!.
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Um registro raro de uma reunião da Associação Médica de Governador Valadares, na antiga 
sala da AMGV, no Edifício do Banco Agro-Pastoril. 1 – Dr. Raimundo Monteiro de Rezende. 
2 -  Dr. Modad Ali. 3 - Dr. Carlos Alberto Zambelli. 4 - Dr. Raul Fernando Corrêa. 5 - Dr. José 
Lucca. 6 - Dr. José Salomé. 7 – Dr. Apgaua Filho. A foto, cedida pela família do Dr. Modad 
Ali, não tem a identificação dos demais médicos enquadrados pelo fotógrafo.

1

2

76 5
3
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Nos primeiros anos da Associação 

Médica de Governador Valadares, a 

entidade fazia suas reuniões em vá-

rios espaços. A sala de reuniões do 

SESP, que serviu para as primeiras 

reuniões, inclusive para a reunião de funda-

ção, foi o espaço utilizado com maior fre-

quência. Em 1958, quando a AMGV já com-

pletava 5 anos de vida nômade, e a situação 

já causava desconforto, os médicos inicia-

ram a discussão sobre a construção de uma 

sede própria ou  alugar uma sala para servir 

como espaço próprio.

A proposta para discutir a possibilidade de 

alugar uma sala que servisse como sede da 

AMGV foi apresentada pela primeira vez em 

31 de julho de 1958, durante reunião ordi-

nária da entidade, pelo médico Dr. Luiz Mar-

tins de Almeida. Caso fosse viável o aluguel 

dessa sala, ele apresentou mais uma pro-

posta: a criação de uma biblioteca médica,  

O SONHO DA SEDE PRÓPRIA

4
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ampliando, dessa forma, o caráter científico da associação. 

A questão foi tratada com muita cautela, porque os recursos 

financeiros da associação eram mínimos.

Nas reuniões subsequentes, foi lançada uma campanha en-

tre os médicos, intitulada “Campanha pró-sede da Associação 

Médica de Governador Valadares”, com arrecadação de Cr$ 

200,00 (duzentos cruzeiros) mensais de cada médico asso-

ciado. Além da nova sede, o Dr. Luiz Martins disse que seria 

muito bom se fossem editados boletins mensais informando 

as atividades da AMGV. O pagamento do aluguel da sala não 

seria a única despesa. Havia outras, como por exemplo, mo-

biliar a sala e comprar um aparelho telefônico do serviço de 

telefonia que dava os primeiros passos em Governador Vala-

dares, por obra e graça do pioneiro da telefonia na região do 

Rio Doce, o empresário Laércio Duarte Byrro, superintendente 

da Companhia Telefônica de Governador Valadares (CTGV).

Os primeiros 28 aparelhos telefônicos disponibilizados para 

a CTGV, pela Siemens do Brasil, foram oferecidos aos médicos 

por Laércio Byrro, que viu na categoria uma forma de desen-

volver o seu projeto, ousado para a época. Assim, a Associação 

Médica seria uma das compradoras dessas linhas. Depois de 

sucessivas reuniões e acertos financeiros, finalmente, em 27 

de fevereiro de 1959, os médicos deixaram de viver de favor, 

ou seja, de contar com favores de um ou de outro na cessão 
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de locais para realizar as reuniões da AMGV. Nesse dia, a tão 

sonhada sede foi aberta a todos e todas, em uma sala no Edi-

fício Agro-Pastoril, na Rua Afonso Pena, quase esquina com 

a Praça Serra Lima, no coração da cidade. No mês seguinte, 

o médico Dr. José Júlio Uchôa, diante das limitações financei-

ras da AMGV, que impossibilitavam a aquisição de uma linha 

e um aparelho telefônico, pagou pela linha e pelo aparelho. 

E fez a doação para a AMGV.

A inauguração oficial da sede da AMGV aconteceu meses 

depois, em 22 de agosto de 1959, com a presença de autori-

dades civis e eclesiásticas, deputados, vereadores e pessoas 

da sociedade valadarense. O presidente da AMGV, Dr. Luiz 

Martins de Almeida, entregou as chaves da nova sede ao Dr. 

Hilton Rocha, aclamado como “patrono das festividades de 

inauguração”, que veio de Belo Horizonte especialmente para 

a solenidade. Depois de um breve discurso do Dr. Hilton Ro-

cha, o bispo da Diocese de Governador Valadares, Dom Her-

mínio Malzone Hugo, fez a bênção da nova casa. E disse que 

ali se concretizava um sonho dos médicos da cidade, e que a 

AMGV deveria, a partir daquele momento, cumprir suas altas 

responsabilidades e pôr em prática seus grandes ideais. 

A construção de uma sede definitiva para a AMGV sempre 

foi o sonho da classe médica, mas o alto custo para aqui-

sição de um terreno e construção de uma sede com salas, 

auditório, biblioteca e outros espaços destinados à cultura e 
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ao lazer sempre deixaram o projeto nas mentes sonhadoras. 

Talvez, a saída fosse se juntar a outros órgãos ou instituições 

classistas de profissionais liberais, ideia ventilada em 1958 

pelo médico Dr. Milton Cunha de Almeida.

Essa ideia de uma cooperação entre classes liberais para 

a construção de um edifício-sede que as abrigasse, incluindo 

a AMGV, foi mais uma vez apresentada durante a solenida-

de de posse da nova diretoria para o biênio 1970/1971, em 

16/05/1970. O autor da proposta foi o Dr. Hilton Rocha, que 

veio de Belo Horizonte para prestigiar a posse do colega Dr. 

Delfino Simões, que assumia a presidência da AMGV pela 

segunda vez. Aproveitando a presença do prefeito de Gover-

nador Valadares, Sebastião Rodrigues da Cunha, o Dr. Hilton 

Rocha falou sobre a necessidade de a AMGV ter uma sede 

definitiva, ampla, à altura dos trabalhos desenvolvidos pela 

entidade, especialmente na área científica. 

Os custos para a construção dessa sede, segundo o Dr. 

Hilton Rocha, poderiam ser menores, caso houvesse uma 

cooperação entre as classes liberais e apoio irrestrito da Pre-

feitura de Governador Valadares. O prefeito, então, disse que 

faria todos os esforços para contribuir com a construção da 

nova sede. 

Em 26/10/1977, os médicos abriram nova discussão so-

bre a possibilidade de construir uma sede própria para a 
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AMGV. O Dr. Carlos Alberto Perim considerou a discussão 

positiva e que uma nova sede seria necessária, mas alegou 

que a construção e a manutenção trariam custos altos que a 

AMGV não teria condições de assumir. O Dr. José Lucca ava-

liou a situação de forma diferente. Para ele a construção e 

manutenção poderiam ser viabilizadas, com apoios diversos. 

O Dr. Ricardo Augusto R. Pereira disse que o início da viabili-

zação seria pedir à Prefeitura a doação de um terreno perto 

da Açucareira e próximo ao MIT (à época ainda não havia a 

Univale), coisa que Dr. Hélio Areas não concordou. Para ele, 

a compra de um terreno seria mais interessante, desde que 

fosse com dinheiro dos médicos.

Em reunião seguinte, o Dr. Modad Ali sugeriu a criação de 

um fundo para pagar a aquisição do terreno. Nesse fundo, os 

associados pagariam uma mensalidade de Cr$ 500,00 (qui-

nhentos cruzeiros). O Dr. Ricardo Augusto ficou responsável 

por olhar o terreno.

Como a pequena sala do Edifício Agro-Pastoril já não com-

portava mais a sede da AMGV, era urgente a transferência 

para outro local, mesmo que não fosse o prédio moderno e 

tão sonhado desde 1958. Em 19/09/1979, a AMGV discutiu 

a compra de um conjunto de quatro salas no Edifício Mon-

tenegro, que custaria em torno de Cr$ 1.250.000,00. O de-

safio seria conseguir esse recurso. Ficou estabelecido que a 
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AMGV poderia conseguir esse valor por meio de 100 cotas 

de Cr$ 20.000,00, adquiridas pelos médicos associados, que 

pagariam Cr$ 1.000,00 por mês. Além dessa proposta, foi 

sugerida a possibilidade de averiguar preço de um terreno 

e marcar uma outra reunião para discutir o assunto. Em re-

união seguinte, a diretoria decidiu não fazer a compra de 

um terreno, cujo custo era inviável. A melhor opção seria a 

compra das salas, por meio da aquisição de cotas, propostas 

na reunião anterior, porém, o médico que adquirisse a cota 

seria um “sócio-proprietário”. O valor iria amortizando a dí-

vida até se transformar em crédito, que seria aplicado em 

bancos com rendimento fixo para amortizar a correção. Na 

reunião seguinte, 06/12/1979, foram entregues 62 cotas de 

Cr$ 20.000,00 para cada médico presente. Ficou deliberado 

que o sócio-proprietário pagaria metade da taxa mensal du-

rante 20 anos. Nessa reunião, foi apresentada a planta com 

o projeto da futura sede local da AMGV.

Com os recebimentos das parcelas ao longo dos meses 

que se seguiram, a diretoria da AMGV viu que não era possí-

vel adquirir as quatro salas. Assim, em 29/10/1981, quando 

a entidade era presidida pelo Dr. Carlos Alberto Perim, foi 

adquirida apenas uma sala, a de número 1.108, no Edifício 

Montenegro, com 39 metros quadrados. Esta sala serviu para 

as reuniões da AMGV até 1995, quando, na gestão do Dr. Wil-

son Morlin Pereira, em 30/08/1995, graças a uma engenharia 

financeira feita pelo tesoureiro, Dr. Hatem Homaidan, foi ad-
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quirida a sala 805, no mesmo edifício, por R$ 16.000,00. As 

dificuldades financeiras persistiam e a compra foi feita com 

pagamento à vista no valor de R$ 14.000,00, mais duas pro-

missórias de R$ 1.000,00. 

Uma curiosidade envolveu a documentação da compra 

dessa sala. O documento da compra não pôde ser emitido na 

hora, porque o Cadastro Geral de Contribuintes (GCC, atual 

CNPJ) da Associação Médica de Governador Valadares, ainda 

estava vinculado ao cadastro da Associação Médica de Minas 

Gerais. Mas o sonho de ter uma sede própria mais ampla, 

à altura da Associação Médica e dos serviços que a entida-

de prestava aos médicos, voltou à ordem do dia em várias 

reuniões.  Em 16/12/1997, a AMGV tinha um saldo de R$ 

38.000,00 em caixa e foram apresentadas duas alternativas 

de investimento. A primeira seria a compra de uma casa 

na Rua Prudente de Morais, com 580 metros quadrados, 

cuja área seria associada a 600 metros quadrados de um 

terreno da Prefeitura, que tinha boa localização, porém, em 

área acidentada. Esse terreno possuía 4 residências modes-

tas, ocupados por famílias em todas elas. Em caso de com-

pra, os moradores poderiam ser removidos em até 80 dias.  

O valor do imóvel: R$ 55.000,00.

A segunda opção, era a compra de um terreno de 480 me-

tros quadrados na Rua Ana Néri, na Esplanada, no valor de 

R$ 60.000,00. Esse terreno, apesar de ser pequeno, possuía 
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localização privilegiada e topografia favorável, sendo o local 

ideal para a criação da provável sede. 

Com as alternativas apresentadas, para adquirir um dos 

imóveis, seria necessária a venda do patrimônio imobiliário 

da AMGV, que incluía a sala onde se localizava o seu auditó-

rio, por R$ 18.000,00, e a sala 805, do setor administrativo, 

por R$ 15.000,00. Os médicos entenderam que, com me-

lhorias na infraestrutura de cada uma das salas, os valores 

de venda poderiam ser aumentados para R$ 22.000,00 (au-

ditório) e R$ 20.000,00 (sala do administrativo), totalizando 

R$ 42.000,00. O restante seria obtido por meio de emprés-

timo, em 5 parcelas, sem juros. Caso a compra fosse feita, 

a AMGV e o Sindicato dos Médicos ocupariam uma sala alu-

gada em algum ponto da cidade, até a construção do an-

dar térreo na casa da Rua Ana Néri. O assunto foi levada à 

decisão de assembleia, mas a negociação não avançou. Os 

médicos entenderam que era arriscado assumir uma dívida 

por meio de empréstimo, e novas dívidas com a construção 

da futura sede.

Mas a sede própria, sonho dourado da classe médica, 

sempre era assunto em reuniões e conversas entre diretores 

em ocasiões diversas. E sempre havia uma sugestão ou ofer-

ta de compra de um terreno para a construção da Casa do 

Médico. Em 8/6/1998, proposta sedutora para a compra do 

terreno destinado à construção da sede própria foi apresen-
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tada pelo engenheiro e empresário Felipe Néri, proprietário 

de um loteamento no bairro Universitário, próximo ao Cam-

pus II da Univale. O empresário ofereceu à AMGV a oportu-

nidade de comprar três lotes, com valores de R$ 26.000,00 

à vista e R$ 34.000,00 divididos em 24 parcelas mensais, 

mais o uso em comodato dos lotes vizinhos, pelo período 

de 5 anos, em troca do pagamento do IPTU desses imóveis. 

A proposta foi aprovada, em um primeiro momento, mas a 

AMGV ficou de fazer uma contraproposta após a avaliação 

de um corretor profissional.

Esse terreno media 1.500 metros quadrados, próximo à 

antiga usina de açúcar e álcool, conhecida como Açucareira, 

no valor de R$ 30,00 o metro quadrado, com possibilidade 

de chegar a 3.500 metros quadrados, em regime de como-

dato, e depois ser adquirido pela AMGV. A compra foi apro-

vada por unanimidade em 26/6/1998, na gestão do médico 

Dr. Arnoldo de Souza, que viu uma série de vantagens na 

área adquirida, especialmente pela sua localização, próxima 

do Campus II da Universidade Vale do Rio Doce, onde eram 

oferecidos os cursos da área da saúde, e também por ser 

localizado em uma área da cidade que estava em expansão. 

Além disso, o Dr. Arnoldo defendeu a aquisição da área, por-

que ali, além da Casa do Médico, poderia ser construído um 

espaço de recreação e entretenimento similar à de um clube 

campestre. Nesse caso, os médicos, cuja rotina é voltada aos 

hospitais, clínicas, consultórios e centros cirúrgicos, e que ra-
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ramente têm a oportunidade de se encontrarem, teriam na 

nova sede, o local ideal para esses encontros.

Mesmo sendo considerado o local ideal para a constru-

ção da sede campestre e da Casa do Médico, a AMGV tinha 

mais desafios pela frente: dotar o terreno de infraestrutura 

mínima para a prática de esportes e atividades de lazer, e 

conseguir os recursos financeiros para as obras. Apesar dos 

desafios, a ordem era tocar as obras, que ficaram condicio-

nadas à ligação da energia elétrica e implantação das insta-

lações hidráulicas. Os primeiros recursos para pagar essas 

despesas iniciais seriam conseguidos com a comercialização 

de espaço publicitário no muro que cercava o terreno. Venci-

da essa etapa, seriam construídos uma quadra poliesportiva, 

banheiros, bar e sauna. 

Como a construção da sede própria era urgente e necessá-

ria, a AMGV resolveu fazer uma seleção de propostas arqui-

tetônicas para escolher o projeto da futura Casa do Médico. 

O arquiteto Adolpho Campos Coelho, e as arquitetas Mari-

lene Firmato Esteves Menta e Anna Cristina Cotta, fizeram 

os projetos e os submeteram à equipe de seleção da AMGV. 

O projeto escolhido foi o da arquiteta Marilene Esteves, cuja 

maquete ficou orçada em R$ 1.000,00.

Um outro entrave surgiu no caminho que estava aberto 

para a construção da Casa do Médico. O tamanho do terreno 
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era insuficiente para executar o projeto vencedor, afinal, o 

espaço deveria sediar não apenas a Casa do Médico como 

também a sede campestre. Na gestão da Dra. Maria de Fá-

tima, primeira presidente da AMGV, chegou-se à conclusão 

que o terreno não deveria ser vendido, mas para mantê-lo 

integrado ao patrimônio da AMGV, a melhor opção seria ad-

quirir três lotes anexos ao terreno, para ampliar a área. Essa 

aquisição foi aprovada e a área ampliada.

MUDANÇA DE LOCAL

Apesar da ampliação da área que receberia os projetos da 

Casa do Médico e sede campestre, no bairro Universitário, 

muitos médicos se posicionavam contrários à execução do 

projeto naquele local, considerando que uma área central da-

ria maior visibilidade à AMGV, além de facilitar o acesso para 

todos. Nessa questão do acesso, foi considerada a ideia de 

executar um projeto que abrigasse também o Sindicato dos 

Médicos (SinMed-GV) e o Conselho Regional de Medicina, e 

a área ideal seria em terreno localizado no centro da cidade.

O Dr. Paulo Roberto de Azevedo Bicalho, que presidiu a 

AMGV entre 2005 e 2008, lembra que à época, ele e o di-

retor financeiro da entidade, Dr. Hatem Homaidan, foram a 

Belo Horizonte solicitar ao médico Dr. José Carlos Colares Jr., 

então presidente da AMMG, um apoio da entidade estadual 

para viabilizar o projeto. O Dr. Colares quis saber mais sobre 
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o projeto e ouviu dos médicos valadarenses que o prédio a 

ser construído seria um local que abrigaria, além da AMGV, 

o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos 

de Governador Valadares (SinMed), entidades médicas que 

cumpririam suas funções de forma autônoma. 

A presença das três entidades médicas no mesmo local 

chamou a atenção do presidente da AMMG, que quis saber 

se aquele arranjo seria o embrião da Ordem dos Médicos do 

Brasil. A resposta do Dr. Paulo Roberto Bicalho foi certeira: ain-

da não! A questão sobre a criação da OMB é polêmica, sem 

consenso entre os médicos. Por isso a resposta “ainda não” 

era carregada de coerência e cuidado. Os médicos brasilei-

ros discutem há algum tempo a criação da OMB, nos mol-

des da Ordem dos Médicos de Portugal, que existe desde 

1938, e entidades semelhantes, existentes na França, Itália,  

Alemanha, Bélgica e Espanha. 

Nesses países, a Ordem dos Médicos é responsável pelo 

registro e fiscalização do exercício ético da medicina, conce-

de títulos de especialidades, exerce função disciplinar e jul-

gadora, atua na defesa socioprofissional e judicial, estabelece 

o que é ato médico, atua em todas as questões científicas, 

nas decisões relacionadas à saúde e à educação médica, e 

tem o poder para recusar registros de médicos formados em 

escolas sem a qualidade mínima necessária. 
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No caso de Governador Valadares, a classe médica havia 

se unido em torno do objetivo de construir a Casa do Médi-

co, não apenas por afinidade ideológica, mas também como 

forma de otimizar custos de construção e manutenção do 

espaço. Afastada a possibilidade de uma discussão infinda, a 

AMMG hipotecou apoio aos médicos valadarenses e o proje-

to ganhou mais combustível.

O sonho da construção da Casa do Médico começou a 

se tornar real em 2008, quando a Associação Médica fez a 

permuta do terreno do bairro Universitário com um terreno 

próximo ao GV Shopping, área que pertencia ao município 

de Governador Valadares. À época, o presidente da AMGV, 

o médico, Dr. Rômulo César Leite Coelho, depois de discu-

tir o tema com sua diretoria, concluiu que o terreno próxi-

mo ao GV Shopping era mais valioso em todos os aspectos.  

Próximo ao centro, sem risco de inundação, e de fácil  

acesso, daria mais visibilidade para a entidade depois de ser 

erguida ali a Casa do Médico. 

Mas para as partes baterem o martelo e fechar o negó-

cio, um longo caminho teve de ser percorrido. No final de 

2008, antes de tomar posse como presidente da AMGV, o Dr. 

Rômulo César conversou com o médico Dr. Augusto Barbo-

sa, então prefeito (em exercício) de Governador Valadares. E 

perguntou sobre a hipótese de o município doar uma área 

próxima à Casa Unimed para a AMGV. Qual era a chance? 
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O Dr. Augusto deu-lhe resposta enfática: zero! Bem, chance 

zero poderia virar chance 100%. E o que fazer para chegar 

aos 100% de chances? Sem esticar a conversa, o prefeito de 

então, lhe disse: corra atrás!

Bem, chance zero pode-
ria virar chance 100%. 
E o que fazer para 
chegar aos 100% de 
chances? Sem esticar a 
conversa, o prefeito de 
então, lhe disse: corra 
atrás!

Então, a obstinação falou mais alto e moveu a teimosia, 

vestida de fé. O Dr. Rômulo César iniciou um processo de 

levantamento de informações junto à Prefeitura, e com as in-

formações em mãos, deu início à fase de elaboração de pro-

jetos para transformar a chance zero em 100% de certeza. 

Foram desenvolvidos quatro projetos visando à destinação 

da área do município para a AMGV, mas apenas a que tinha 

por objeto a permuta, foi aceita.

O projeto que previa a doação foi negado. O que conti-

nha a proposta de permuta por serviços médicos também 

foi negado por um impedimento legal, afinal, a Lei Orgâni-

ca do Município não permite esse tipo de transação se não 

houver concorrência pública. Foi feito um terceiro projeto 
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de concessão de uso, situação que prevê um contrato de 

uso do terreno, mas assim ele nunca seria patrimônio da 

AMGV.E teve um outro complicador: necessidade de con-

corrência pública. Então, a solução foi fazer o quarto pro-

jeto, cujo conteúdo era a permuta entre imóveis. A AMGV 

permutaria o terreno do bairro Universitário, com todas as 

benfeitorias, pelo terreno próximo ao GV Shopping. O ter-

reno da AMGV interessou à Prefeitura, porque ali poderia 

ser construído um clube social para os servidores munici-

pais, pelo sindicato da categoria.

O desafio era lutar contra o tempo para celebrar a per-

muta. E esse tempo correu rápido. O projeto foi entregue à 

Prefeitura numa segunda-feira. No mesmo dia, a Secretaria 

de Administração avaliou o terreno e na terça fez o ajuste de 

preço. Na quarta e quinta foi feita a votação na Câmara, com 

aprovação unânime dos vereadores, lembra o Dr. Rômulo 

César, destacando o empenho dos médicos Dr. Cláudio José 

e Dr. Roberto Carlos Machado na difícil tarefa de dar segui-

mento à troca do terreno.

Com a permuta aprovada, faltava a construção da Casa do 

Médico. A proposta para a construção foi levada aos associa-

dos da AMGV, que aprovaram por unanimidade a sua execu-

ção no formato original, porém com uma mudança: em vez 

de um salão de festas na parte inferior, seria construído um 

centro de convenções e eventos.
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Em julho de 2010, um projeto escolhido em concurso com 

participação dos alunos do curso de Arquitetura da Univale, 

foi entregue ao engenheiro Oton Silva Soares, responsável 

por sua execução. O projeto abrigaria as sedes das AMGV, 

Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de Medicina, 

ocupando área de 1.676 metros quadrados.Mas havia algu-

mas incompatibilidades entre o projeto de execução e as di-

mensões do terreno. A arquiteta Anna Cristina Cotta apre-

sentou as mudanças no projeto. Inicialmente, o estudo foi 

feito por três alunas do curso de Arquitetura da Univale, mais 

um professor, para um terreno de grandes dimensões no 

bairro Belvedere, fato que impedia sua execução no terreno 

próximo ao GV Shopping. Lendo um jornal local num domin-

go de folga, o Dr. Rômulo César Leite Coelho deixou de lado 

as notícias e fixou o olhar em um anúncio de lançamento de 

um grande edifício de salas comerciais na área central da ci-

dade, feito pela empresa Byrros Associados. E viu ali a possi-

bilidade de, pelo menos saber o custo de uma obra similar, ou 

o custo de construção da Casa do Médico. Então, veio a ideia 

de procurar a empresa Byrros Associados, do empreendedor 

Linconl Byrro, e propor um negócio, ou seja, um estudo para 

viabilizar a construção da sede própria da AMGV. No dia se-

guinte, a conversa foi feita, pelo telefone. Linconl Byrro ouviu 

atentamente e disse que iria avaliar a proposta, mas ficou em 

silêncio durante alguns dias, fato que deixou o presidente da 

AMGV pensativo: “será que ele não se interessou pela execu-

ção do projeto?”
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Quando a dúvida já soava como uma afirmação, ou seja, 

tudo indicava que a Byrros Associados não havia mesmo se 

interessado em analisar a proposta, nem em fazer uma aná-

lise técnica e econômica para a construção, eis que o em-

preendedor Linconl Byrro procura a AMGV, quase dois meses 

depois, e entrega ao presidente Dr. Rômulo César, o proje-

to do Edifício La Vitta. Projetos de engenharia e arquitetura 

são frios, mostram no papel uma área que vai receber uma 

construção, os ambientes, as entradas e saídas, traços, mar-

cações, números, ângulos. Mas quando o mesmo projeto se 

converte em uma imagem em 3D (tridimensional), é como 

se alguém tivesse ido ao local e feito uma fotografia da obra. 

É uma imagem hiper-realista. Trocando em miúdos: a sede 

própria da Associação Médica de Governador Valadares, so-

nho sonhado desde 1958, pelo Dr. Luiz Martins de Almeida, 

estava pronta. Impossível não converter a emoção em lágri-

mas. Esse foi o sentimento do Dr. Rômulo César.

Depois de ouvir o detalhamento de cada ambiente e das 

possibilidades financeiras para a execução do projeto, o Dr. 

Rômulo César mostrou o projeto ao vice-presidente da AMGV, 

Dr. Roberto Carlos Machado. Mais lágrimas! Era inacreditável. 

Pronto, os dois médicos tinham pela frente o desafio, algo 

que para eles era insano, “coisa de doido”, como disse o Dr. 

Roberto Machado. 



HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

86

Entre a proposta inicial para a construção da Casa do Mé-

dico e a apresentação do projeto hiper-realista que causara 

tamanha emoção, houve um vácuo até então inexplicável. 

Mas o empreendedor Linconl Byrro, da Byrros Associados, 

empresa que administrou a construção e a venda do em-

preendimento, fez questão de explicar que, quando o Dr. 

Rômulo César ligou para ele na tentativa de vender a ideia 

de construção da nova sede no terreno próximo ao GV Sho-

pping, ele disse, de fato, que iria estudar a possibilidade. 

E demorou a dar a resposta do pedido que lhe fora feito, 

porque sua intenção era responder de uma forma que não 

apresentasse senões. O primeiro passo foi se reunir com o 

arquiteto Adolpho Campos Coelho e iniciar os estudos para 

viabilizar a execução do projeto já existente, ou seja, o pro-

jeto que a AMGV tinha em mãos. No entanto, esse projeto, 

embora arrojado, não se adequava ao terreno. 

A solução era mudar totalmente o projeto, aproveitando o 

terreno e o espaço aéreo, construindo salas comerciais aci-

ma do andar sede da Casa do Médico, que estaria associada 

a um minicentro de convenções, com auditório, garagens, 

área aberta para festas e recepções, além das salas adminis-

trativas da AMGV, Delegacia Regional do CRM e Sindicato 

dos Médicos. E nos estudos, a Byrros Associados traçou uma 

meta: entregar à AMGV a Casa do Médico com custo zero, 

afinal, a construção no espaço aéreo iria otimizar os custos 
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da obra do andar térreo, ou seja, a venda dos andares do 

espaço aéreo cobriria esses custos. Claro, a AMGV teria de 

arcar com os custos de acabamento, que não seriam baixos.

Afinal, os ambientes teriam de oferecer conforto e funciona-

lidade. Nesse caso, entraria a ousadia dos médicos que re-

ceberam em mãos o projeto. Sem dinheiro, como fazer este 

acabamento, esse toque final? Eis a questão!

O lançamento do empreendimento foi um sucesso e a obra 

foi vendida em pouco mais de uma semana, com os maiores 

picos de venda acontecendo nos três primeiros dias após o lan-

çamento. Linconl Byrro disse que o sucesso nas vendas pode 

ser atribuído a alguns fatores, sendo o principal deles a credibili-

dade que a classe médica e a Associação Médica de Governador 

Valadares têm na cidade. A localização da obra e a arquitetura 

arrojada também determinaram o sucesso nas vendas.

A aceitação do empreendimento pela classe médica foi 

grande, fator determinante para o sucesso de vendas das sa-

las do espaço aéreo. O Dr. Roberto Carlos Machado, presi-

dente da AMGV à época da entrega da obra, reconheceu que 

a contribuição dos médicos foi muito importante para a con-

clusão do projeto. Muitos aderiram à campanha lançada pela 

Associação Médica para que cada uma das 198 cadeiras do 

auditório principal fosse adquirida por um incentivador, que 

teve seu nome gravado nessa cadeira, como fez a Associação 

Comercial de Governador Valadares, em seu auditório.
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A HISTÓRIA TRAÇADA

A Casa do Médico é a realização do sonho de muitos médi-

cos que fizeram parte ou que são parte integrante e ativa da 

Associação Médica de Governador Valadares. Em cada espaço 

físico construído é possível rever a história, comparando cada 

ambiente e cada equipamento ali existentes com o que se 

imaginava nos primeiros anos da entidade, como os compo-

nentes da proposta feita pelo Dr. Luiz Martins de Almeida, em 

31 de julho de 1958, no pequeno auditório do SESP. Naquele 

dia, o que se propunha era alugar uma sala na área central 

para as reuniões da categoria. E mesmo que o espaço fosse 

diminuto, a intenção era organizar uma biblioteca científica, 

permitindo aos médicos acesso à literatura médica, com os 

últimos lançamentos literários daqueles anos, que circulavam 

apenas no eixo Rio-São Paulo.

Mesmo que fosse difícil ter uma sala de reuniões e uma bi-

blioteca em pouco mais de 20 metros quadrados, a sala-sede 

foi a primeira conquista da classe médica. Hoje, a concepção 

primitiva da sede da Associação Médica de Governador Va-

ladares, pode ser encontrada de forma moderna e ampliada 

na Casa do Médico, construção imponente que se destaca na 

área central da cidade, próxima ao GV Shopping. 

A biblioteca científica, concebida no pensamento ainda 

analógico do Dr. Luiz Martins de Almeida, também está lá. 
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Naqueles anos finais da década 1950, ainda não se vislum-

brava o admirável mundo novo que o universo digital pode-

ria oferecer às pessoas nos dias atuais. Existiam apenas os 

livros impressos, cujo suporte era o papel, depositário único 

do conhecimento literário, encadernado em páginas folhea-

das com os dedos polegar e indicador.

Na nova sede, a biblioteca moderna, supera o analógico 

e incorpora-o à linguagem digital. Além dos livros de pa-

pel, uma infinidade de títulos sobre medicina e de outras 

áreas do conhecimento poderão ser consultados em su-

portes, como as telas dos computadores. E o compromis-

so da AMGV com a educação continuada se amplia com 

a difusão do conhecimento. Na Biblioteca da Casa do Mé-

dico, é possível fazer a busca qualitativa do acervo, e o 

espaço pode ser utilizado não apenas pelos profissionais, 

mas também pelos alunos dos cursos de Medicina das uni-

versidades de Governador Valadares (UFJF-GV e Univale), 

que têm à disposição o acesso a ferramentas de pesquisas 

inovadoras na área médica.

Se na reunião de 28 de março de 1957 os médicos as-

sistiram a dois filmes científicos, gentilmente cedidos pelo 

Laboratório Torres, a sessão de cinema tão incomum na-

queles anos, também terá o seu revival na Casa do Médico. 

Ao invés do precário projetor de películas 8mm dos anos 

1950, o público tem à sua disposição três telas de projeção 
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instaladas no palco do auditório: uma ao fundo e duas nas 

laterais, cobrindo todos os ângulos de visão da plateia. O 

auditório, equipado com várias caixas conectoras, tomadas 

e roteadores sem fio,  possibilitam a instalação de equipa-

mentos como notebooks e tradução simultânea para todos.

O auditório multiuso, com capacidade para 198 pessoas, 

foi planejado para receber aulas expositivas, palestras, wor-

kshops e webconferências. O espaço é dotado de acessibili-

dade, com rampas de acesso à plateia e ao palco, assentos 

especiais para pessoas com obesidade, mobilidade reduzi-

da e cadeirantes. Projeto dentro das exigências normativas 

vigentes, com acústica perfeita, luminotecnia, prevenção e 

combate a incêndio. 

Nos primeiros anos, nas tentativas de viabilizar o projeto 

para construir a sede própria, muito se falou em construir 

um prédio que abrigasse as classes liberais. Essa bandeira foi 

levantada até mesmo pelo professor Dr. Hilton Rocha. Essa 

integração, não apenas de classes liberais mistas, mas por 

meio de entidades médicas, está registrada na Casa do Médi-

co por meio da Associação Médica de Governador Valadares, 

da Delegacia do Conselho Regional de Medicina e do Sin-

dicato dos Médicos de Governador Valadares, com infraes-

trutura moderna e confortável, distribuída em três andares, 

com estacionamento subterrâneo, centro de convenções e 

estrutura administrativa.
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Na ala administrativa, foi construído, além do auditório 

de 198 lugares, um outro auditório com capacidade para 70 

lugares, espaço de convivência, biblioteca e videoteca, salas 

para os departamentos de especialidades e para os setores 

administrativos da AMGV, Delegacia do CRM-MG e Sindicato 

dos Médicos. Também integram a Casa do Médico, um salão 

de eventos que pode receber até 400 pessoas, com um me-

zanino charmoso e vidraça que permite uma bela vista para 

o Pico da Ibituruna. E a história de homens e mulheres que 

contribuíram para o crescimento da Associação Médica esta-

rá eternizada no Centro de Memória, espaço que recebe os 

registros iconográficos, documentais e de imagens em movi-

mento, com os momentos históricos da AMGV.
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Um dos profissionais mais notáveis da medicina brasileira, de renome internacional, o oftalmologista 
Dr. Hilton Rocha (de óculos, em pé) foi um grande amigo e parceiro da Associação Médica de Gover-
nador Valadares. Esteve por diversas vezes na cidade, participando de encontros da AMGV. Foi um 
dos grandes entusiastas da construção da Casa do Médico. Nesta foto, ao lado do Dr. Modad Ali e Dr. 
Gerson Duarte.
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Sequência histórica. 1 – O Dr. José Raimundo de Miranda, primeiro secretário da AMGV, em 1953, junto 
com o Dr. José Salomé, personagem importante na história da medicina em Governador Valadares. 2 
–  O Dr. Raimundo Rezende, prefeito de Governador Valadares, cumprimentando o pianista Arnaldo 
Cohen, observado por Eurídes Ignácio de Lima, e próximo de Teresinha Solha Hilel, esposa do Dr. Dil-
son Hilel (à esquerda). Teresinha foi grande colaboradora na apuração de fatos para este livro. 3 – O Dr. 

4

1 2
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Milton Cunha de Almeida, um dos primeiros médicos a fixar residência em Governador Valadares, ao 
lado de sua esposa, Aida Zambelli de Almeida. 4 –  O Dr. Hatem Homaidan, que teve papel de grande 
importância na história da AMGV. 5 –  Fachada do prédio do SESP, na Rua São João, onde nasceu a 
Associação Médica de Governador Valadares. Fotos do arquivo pessoal de Teresinha Hilel e Museu da 
Cidade.

5

3
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Dr. Arnóbio,  
o médico maluquinho

O médico Arnóbio Pitanga, um dos pioneiros na medi-
cina em Governador Valadares, além de um excelente pro-
fissional, era (e sempre será) um personagem de destaque 
na cultura da cidade. No tempo em que o Dr. Ladislau Sal-
les improvisava seus centros cirúrgicos, e fazia cirurgias 
com a ajuda de Alá, o Dr. Arnóbio Pitanga, deixava de lado 
as agruras do dia a dia da medicina e caía na folia, sempre 
com um companheiro, digamos, “atentado”: o comerciante 
Ivo de Tassis. 

O Dr. Ladislau Salles, avesso à folia carnavalesca, mar-
cava cirurgias para o feriadão do carnaval, mas tinha de 
segurar o Dr. Arnóbio, senão... “ele entrava nos quartos e 
até na sala que servia como centro cirúrgico, fantasiado, 
cantando e dançando, ele e o Ivo de Tassis, dois incorrigí-
veis”, contou o Dr. Ladislau Salles.. 

Depois da algazarra, o Dr. Arnóbio saía em disparada em 
sua motocicleta, a “maluquinha”. E quando alguém lhe per-
guntava pela “maluquinha”, ela respondia: “Maluquinha?  
Você que é um maluquinho”.

Nas suas farras momescas, o Dr. Arnóbio sempre alfi-
netava alguém, fazendo a “crítica de costumes”. Um dos 
alfinetados históricos foi o comerciante Seleme Hilel, que 
ostentava o título de “Comendador”, que recebeu do go-
verno de seu país, a Síria. O feito do Comendador Seleme 
Hilel, que lhe valeu este título, foi a reforma de uma escola 
na sua cidade natal, em território sírio.

continua...

O Dr. Arnóbio Pitanga e o comerciante Ivo de Tassis, vestidos de sheiks 
e alfinetando o Comendador Seleme Hilel. Foto do Museu da Cidade



continuação...

Mas, e em Valadares, a cidade que o acolheu e onde ele cons-
tituiu família, o Comendador havia feito alguma ação de bene-
merência? Eis a questão! A resposta era simples: não tinha feito 
nada. Então, algumas pessoas começaram a instigar o Comen-
dador a fazer a boa ação devida. E não é que ele fez? Construiu 
o Pavilhão Seleme Hilel, um anexo ao Hospital São Vicente de 
Paula, que existe até hoje.

Acontece que naqueles anos iniciais de Governador Valada-
res, o Dr. Arnóbio tratou de espalhar pela cidade uma notícia 
maldosa, dando conta de que o Comendador Seleme Hilel havia 
feito o pavilhão para garantir emprego a seu filho, Dilson Hilel, 
que era estudante de medicina, e estava quase recebendo o ca-
nudo. O Comendador ficou uma fera com o Dr. Arnóbio e não 
concluiu a obra, coisa que só fez mais tarde, quando a raiva 
passou.

Mas o Dr. Arnóbio não deixou barato. Num desfile de car-
naval, ele e o seu companheiro de folia (Ivo de Tassis), se ves-
tiram de sheiks árabes e saíram pela cidade. No lenço sobre 
suas cabeças escreveram a frase “Comem da dor”, um troca-
dilho com o título Comendador, do velho Seleme, ironizando a 
obra inacabada, e sugerindo que os valadarenses, que seriam 
beneficiados com a ampliação do hospital, viviam a se alimen-
tar da dor. A evolução da dupla na Avenida Minas Gerais deu 
o que falar, mas o tempo tratou de apaziguar a contenda e, até 
hoje, quem passa pela Rua Francisco Sales, atrás do estádio 
do Democrata, vê a fachada imponente do “Pavilhão Seleme 
Hilel”. E quem pagou o pato foi o Dr. Dilson Hilel, pivô da bri-
ga. Coitado, o único inocente da história!
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VALORIZAÇÃO DO MÉDICO

Desde a sua fundação, a Associa-

ção Médica de Governador Valadares 

desenvolveu ações para a valorização 

do trabalho médico em vários níveis. 

A remuneração dos serviços prestados pe-

los profissionais médicos foi um dos pontos 

dessa valorização, que também inclui outros, 

como o reconhecimento do seu trabalho na 

vida social das comunidades nas quais ele 

atua, a formação continuada sólida e edifi-

cadora. O valor monetário do trabalho, ele-

mento essencial para dar a todos uma vida 

digna, sempre esteve em pauta nas reuniões 

que discutiam o assunto. A AMGV sempre 

tratou com muito cuidado e de forma cole-

giada, questões como a celebração de con-

vênios com os planos de saúde, associações 

de classe, sistema cooperativo de trabalho, 

e, principalmente, com a intermediação de 

terceiros na relação médico e paciente. 
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Traçar uma linha de trabalho voltada para a valorização 

do médico logo nos primeiros anos, era um desafio grandio-

so e com respaldo governamental quase que inexistente. A 

AMGV foi criada três meses depois da criação do Ministério 

da Saúde. Logo, as políticas públicas para a saúde, até então, 

eram desenvolvidas pelo Ministério da Educação e Saúde. O 

Ministério da Saúde só veio a ser instituído no dia 25 de julho 

de 1953, por meio da Lei nº 1.920, assinada pelo presidente 

Getúlio Vargas. A partir da sua criação, o Ministério da Saú-

de passou a se encarregar especificamente das atividades 

até então de responsabilidade do Departamento Nacional de 

Saúde (DNS). Mesmo com o status de ministério, o Ministé-

rio da Saúde manteve a mesma estrutura do DNS, que não 

era suficiente para dar ao órgão governamental o perfil de 

Secretaria de Estado, apropriado para atender aos importan-

tes problemas da saúde pública existentes naqueles anos, 

limitando-se à ação legal e à mera divisão das atividades de 

saúde e educação, antes incorporadas num só ministério.

Mesmo com os problemas iniciais, a Saúde foi entregue a 

um dos mais conceituados médicos brasileiros, o professor 

Dr. Mário Pinotti, paulista da cidade de Brotas, formado em 

Farmácia, em 1914, pela Escola de Medicina de Ouro Preto, 

e em Medicina, em 1918, pela Faculdade Nacional de Medi-

cina do Rio de Janeiro.

O Dr. Mário Pinotti iniciou sua carreira como médico sani-
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tarista em 1919, tornando-se inspetor sanitário rural do De-

partamento Nacional de Saúde Pública. Trabalhou na cam-

panha contra a febre amarela de 1928 a 1931. Em 1936, 

durante a gestão de Gustavo Capanema, no Ministério da 

Educação e Saúde, foi nomeado diretor-assistente do Serviço 

Nacional de Febre Amarela, e em 1937 passou a inspetor 

dos Serviços Especiais do Departamento Nacional de Saúde 

(DNS). Em 1956, foi nomeado diretor do Departamento Na-

cional de Endemias Rurais, organismo que ele estruturou na 

gestão de Maurício Campos de Medeiros, ministro da Saúde 

no governo de Juscelino Kubitschek. Foi presidente da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) de 1957 a 1959. Em discurso 

proferido em abril de 1958, numa homenagem que a Socie-

dade Brasileira de Higiene prestava a JK, definiu saúde como 

“bem-estar físico, mental e social”, identificando-se com as 

metas de progresso econômico acelerado do governo.

Em junho de 1958, Pinotti foi convidado por JK para subs-

tituir Maurício Medeiros no Ministério da Saúde. Em 1959, 

a Câmara dos Deputados redigiu uma moção indicando-o 

para o Prêmio Nobel de Medicina como criador de um novo 

método de combate à malária, o “Método Pinotti”, aceito 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), agência filiada à 

Organização das Nações Unidas (ONU).

Foi essa personalidade da medicina nacional e interna-

cional que veio a Governador Valadares em 1959, a convite 
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da AMGV. O Dr. Mário Pinotti foi recebido com festa, mere-

cida, afinal ele era um nome de destaque na medicina do 

Brasil e do mundo, tendo sido, inclusive, indicado ao Prê-

mio Nobel de Medicina e Ministro de Estado. Além disso, 

o recém-criado Ministério da Saúde, à época, trabalhava na 

implantação e desenvolvimento das políticas públicas ne-

cessárias para a promoção da saúde e valorização do médi-

co, ideais que constavam no plano de ação da AMGV desde 

a sua criação.

Nos preparativos para receber o visitante ilustre, a AMGV 

fez várias reuniões de trabalho, discutindo as propostas e 

reivindicações que seriam apresentadas ao Dr. Pinotti. Den-

tre essas propostas, foram escolhidas três: a criação de um 

hospital infantil, um lactário, e um dispensário da tuberculo-

se. Para conversar com o ministro e defender as propostas, a 

AMGV criou três comissões. A defesa da criação do dispensá-

rio da tuberculose ficou com os médicos: Dr. Raimundo Mon-

teiro de Rezende, Dr. Apgaua Filho, Dr. Clóvis Sette Bicalho e 

Dr. Marcílio Alves. A criação do hospital infantil, tão necessá-

rio à cidade naqueles anos, foi defendida pelos médicos Dr. 

Theófilo Almeida, Dr. Paulo Pedrosa e Dr. Dilson Hilel. E aos 

médicos Dr. Luiz Martins de Almeida, Dr. Hélio Peixoto, Dr. 

José Maria Caldeira Mourão, coube a missão de apresentar 

ao Dr. Pinotti a proposta de criação de um lactário. Na parte 

social, que cuidou dos detalhes para receber o ministro, fo-

ram designados os médicos Dr. Xisto Rodrigues Coelho, Dr. 

Clóvis Sette Bicalho e Dr. Hélio Arêas.
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Na sua visita a Governador Valadares e à Associação Mé-

dica, em 13 de abril de 1959, o Ministro Mário Pinotti elo-

giou, de maneira sóbria, a conduta dos médicos dirigentes 

da AMGV, e examinou de forma minuciosa as três reivindica-

ções defendidas pelas comissões responsáveis, julgando-as 

úteis e justificáveis. Na sua palestra, disse que o Ministério 

da Saúde estava comprometido em desenvolver ações para 

a valorização do médico. E pregou que “o ideal é que cada 

médico tivesse uma casa e uma viatura, para melhor aten-

der aos pacientes”. Doou Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 

cruzeiros) para o Hospital São Vicente e discorreu sobre a 

campanha nacional contra a tuberculose. Agradeceu a forma 

carinhosa como foi recebido em Governador Valadares e foi 

muito aplaudido.

O ministro da Saúde também atendeu as reivindicações 

dos médicos da AMGV, que, por meio de comissões, apresen-

taram a ele os pedidos para criar o lactário, o hospital infantil 

e o dispensário da tuberculose. O dispensário da tuberculose 

foi implantado no SESP. Relatos de antigos funcionários con-

tam que muitas pessoas foram curadas graças ao tratamento 

recebido no dispensário. A identificação da doença começa-

va com a “abreugrafia”, exame radiológico dos pulmões, que 

as pessoas mais simples chamavam de “chapa do pulmão”. 

Um exame extra finalizava o diagnóstio, que ia dizer se o 

paciente estava ou não tuberculoso. Então, esse paciente era 

submetido a um tratamento de seis meses, em casa, toman-
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do os remédios que adquiria de forma gratuita no dispensá-

rio, seguindo as orientações do médico. O lactário, também 

implantado no SESP, servia o leite todos os dias, em garrafi-

nhas, sob receita médica. Nos relatos de ex-funcionários do 

SESP, as histórias são de êxito total, ou seja, o leite salvou a 

vida de muitas crianças.

OS FRUTOS DO TRABALHO

Os anos se passaram e, na linha oposta às medidas que 

buscavam a valorização do médico por meio de ações que 

permitissem melhores condições de trabalho, no que diz res-

peito à infraestrutura do local onde seriam exercidas as suas 

atividades, havia alguns problemas que foram apontados pelo 

Dr. Hilton Rocha, em mais uma de suas visitas à AMGV, em 26 

de agosto de 1961. À época, o renomado médico falou sobre 

deontologia médica, abordando vários tópicos da ética pro-

fissional. Não poupou os agenciadores de pacientes, e dirigiu 

palavras duríssimas àqueles que atuavam coagindo doentes, 

especialmente os de baixa escolaridade e nível intelectual. 

A Associação Médica sempre se preocupou com as con-

dições de trabalho dos médicos, especialmente em relação 

aos honorários recebidos por eles. A pregação do ministro 

da Sáude, Dr.Mário Pinotti, sobre a necessidade de “cada 

médico ter uma casa e uma viatura”, embora tivesse uma 

intenção prática, de valorizar o profissional e proporcionar 
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benefício direto aos pacientes, também era simbólica e esta-

va atrelada à remuneração justa pelo trabalho. 

Naqueles anos, que marcavam o fim da década 1950, e 

sinalizavam a chegada dos anos 1960, o médico, para uns, 

era “deus”, por deter conhecimento científico e ter condi-

ção financeira melhor que grande parte da população, que 

era de baixa renda. No entanto, o médico se via como “um 

príncipe que andava de bicicleta”, como disse o médico Dr. 

José Lucca, que nos primeiros anos de sua carreira como 

médico, saía pedalando, de terno e gravata, da área central 

de Governador Valadares até a Maternidade Dom Serafim, 

na Vila Bretas. Talvez seja nesse ponto que a fala do Ministro 

da Saúde fosse um objetivo a ser seguido e perseguido, ou 

seja, deixar a bicicleta e ter uma viatura, um automóvel, era 

uma das metas.

Mas o cenário econômico e social daqueles anos não era 

nada animador, com pouquíssimas ações de políticas pú-

blicas que permitiam maior acesso das pessoas aos servi-

ços de saúde. E as necessidades dos moradores, na área da 

saúde, aumentavam a cada ano. Em 28 de abril de 1960, o 

Sindicato dos Condutores de Veículos de Governador Vala-

dares enviou uma correspondência para a Associação Médi-

ca solicitando desconto de 50% no valor das consultas para 

os seus filiados. Esse foi o primeiro registro de “convênio” 

de uma entidade de classe com a AMGV, embora o pedido 
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se limitasse ao desconto. À época, a AMGV se eximiu de dar 

um parecer e deixou os médicos filiados livres para atender 

ou não o pedido, de forma individual.

Até então, os médicos atendiam a consultas particulares e 

os beneficiários do Instituto Nacional da Previdência Social, 

o INPS. A relação entre os médicos e o INPS era conflituosa. 

Além dos valores mínimos pagos pelas consultas, à época, o 

Dr. Sebastião Breguez, que chefiava a sede do INPS em Go-

vernador Valadares, adotava um rigor excessivo para aceitar 

e autorizar pagamento de outros serviços médicos, principal-

mente aqueles prestados a pacientes nos hospitais. Foram 

várias as reuniões promovidas pela AMGV para discutir os 

direitos dos médicos, com recursos enviados à Associação 

Médica de Minas Gerais e protestos feitos ao governo federal. 

O Dr. Pedro Galvão de Mendonça disse, em reunião da 

AMGV que tratou do tema, que as limitações financeiras im-

postas pelo INPS, deixavam o órgão cada vez mais incompe-

tente para dar atendimento respeitoso aos segurados e tam-

bém à classe médica.

Para complicar ainda mais a situação dos médicos, que 

já sofriam com as normas rígidas impostas pelo INPS, em 

10/2/1970, o associado Dr. Sebastião Lima Filho, levou à 

AMGV um problema que envolvia o Funrural, ou a “Contribui-
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ção Social Rural”, destinada a custear a seguridade geral dos 

trabalhadores rurais na lavoura, garimpo e de fazendas. O tri-

buto relacionado ao Funrural era cobrado sobre o resultado 

bruto da comercialização rural e descontado, pelo adquiren-

te da produção, no momento da comercialização. A direção 

do Funrural solicitou à Casa de Saúde Nossa das Graças a 

celebração de um convênio, mas as condições propostas não 

foram aceitas pela direção do hospital. Na reunião da AMGV 

que apreciou a negativa do hospital, o Dr. Francisco Simões 

disse que em um ponto concordava com os argumentos dos 

sindicalistas beneficiários do Funrural: “o médico ganha pou-

co e o paciente é maltratado devida às péssimas condições 

de pagamento que são oferecidas pelo fundo”.  

A AMGV se posicionou sobre o assunto, manifestando 

em quatro pontos: “nenhum hospital deveria aceitar contra-

to global, com qualquer órgão; a classe médica não deveria 

trabalhar em regime global; os médicos deveriam somente 

atender em regime de livre escolha, tendo como base míni-

ma a tabela do INPS; o protocolo assinado por toda a classe 

médica deveria ser registrado no CRM/MG.

Para maior fortalecimento da categoria e deixar claro o pa-

pel desempenhado pela AMGV, em 7 de outubro de 1971, os 

médicos, em assembleia, aprovaram o estatuto da entidade. 

O artigo 2 deixou claro as finalidades da Associação Médica, 

que eram: “promover o aprimoramento da cultura médico-
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-científica; contribuir para a solução dos problemas médico-

-sociais; orientar o público na preservação e recuperação de 

sua saúde; defender os interesses de seus associados”. O do-

cumento estatutário, registrado em ata, tinha em seu escopo 

os direitos e deveres dos associados, regras para as eleições 

da diretoria, funcionamento da administração, formação da 

diretoria e competência de cada um dos diretores.

UMA CLASSE AGREDIDA

Um fato lamentável chocou a classe médica em 27 de 

janeiro de 1975, quando o médico plantonista do Hospital 

Municipal, Dr. Célio Antônio de Araújo, foi preso por policiais 

civis, dentro do HM, sob a alegação de ter omitido socorro a 

uma paciente. A Associação Médica decidiu declarar persona 

non grata os titulares da Delegacia Regional de Polícia de Go-

vernador Valadares, em virtude do que foi considerado pelos 

médicos “uma insólita e arbitrária atitude das autoridades 

da Polícia Civil, que culminou com a invasão do hospital e 

prisão do plantonista, sob pretexto legal”. 

A AMGV solicitou providências ao Governo de Minas, ao 

ministro da Justiça, ao secretário de Segurança e ao presiden-

te da Assembleia Legislativa, sendo essas autoridades cien-

tificadas do rompimento das relações entre a classe médica 

e a Delegacia Regional de Polícia, enquanto permanecessem 

na delegacia local os policiais responsáveis pelo ambiente de 
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intranquilidade para o livre exercício profissional dos médi-

cos, gravemente ameaçados pelo que foi considerado trucu-

lência policial.

Em reunião da AMGV, feita especialmente para tratar des-

se episódio, os médicos ouviram a leitura dos telegramas en-

viados ao Governador do Estado, Rondon Pacheco; Secretário 

de Segurança, Odelmo Teixeira; Ministro da Justiça, Armando 

Falcão, e ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, nos seguintes termos: “A classe médica de Governa-

dor Valadares, em reunião permanente de seu órgão repre-

sentativo, respeitosamente manifesta a Vossa Excelência o 

seu repúdio à atitude insólita, agressiva e arbitrária das au-

toridades da Polícia Civil, Delegacia Regional de Governador 

Valadares, que culminou com a invasão de um hospital local 

e prisão do médico plantonista Dr. Célio Antônio de Araújo”.

Dias depois, em resposta ao telegrama de protesto, a AMGV 

recebeu a visita do delegado responsável pela Corregedoria 

da Polícia Civil, Dr. Paulo Schettino, que inquiriu os diretores 

da Associação Médica sobre as razões do rompimento das 

relações dos médicos com a Polícia Civil. Colheu entre os 

médicos informações de que o clima para o entendimento, 

que ele tentava restaurar durante a sua visita à cidade, era 

péssimo. O delegado Schettino quis saber o que poderia ser 

feito para melhorar esse relacionamento, e a AMGV foi taxa-

tiva: exigiu uma posição oficial do Secretário de Segurança, e 
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informou que a entidade “apelava para a sua consciência de 

homem patriótico”.

A prisão do Dr. Célio Antônio de Araújo e a precariedade 

no atendimento no Hospital Municipal, eram frutos de uma 

situação crítica existente naqueles anos, e segundo a AMGV 

era causada pela omissão do poder público municipal em re-

lação à saúde pública, especialmente no atendimento à “indi-

gência” (termo usado à época para se referir aos pobres), fato 

que causava um grave problema social. Reunidos, os médicos 

pediram melhorias no atendimento no Hospital Municipal, a 

abertura do Hospital Regional e reabertura do Hospital São 

Cristóvão, para internamento dos “indigentes”.

O poder público relutava em abrir o Hospital Regional, 

alegando que este não poderia sobreviver com os recursos 

municipais e que o Hospital São Cristóvão já se mostrava 

economicamente inviável. A AMGV não concordava com a 

argumentação relacionada à fragilidade econômica do Hos-

pital São Cristovão, e considerava que “um hospital para in-

digentes não poderia dar lucro”.

Para os médicos, as soluções de remendo oferecidas pela 

Prefeitura não resolveriam o problema, porque a adminis-

tração municipal se preocupava em dar cobertura às urgên-

cias decorrentes de casos policiais, como vítimas de atrope-

lamentos, agressões e outros. Protestaram também contra 
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as supostas prioridades geradas pelas “urgências”, alegando 

que a Prefeitura considerava que não corriam risco aqueles 

pacientes cujos casos não eram os decorrentes de violência. 

Por essa razão, os hospitais locais se recusavam a esta-

belecer convênios com a municipalidade, porque arcariam 

com um compromisso que o próprio poder público munici-

pal se negava a assumir, além da continuada procrastinação 

no pagamento dos seus débitos.

Sobre a precariedade no atendimento à população de bai-

xa renda, O Dr. Salvador Sabino falou sobre as limitações 

financeiras do INPS para os atendimentos de urgência e lem-

brou que Governador Valadares possuía um déficit de 400 

leitos e que dispunha de 320, sendo que sua necessidade 

mínima era de 700 leitos. Disse que o Hospital Regional ja-

mais utilizou a sua capacidade de 200 leitos, por omissão do 

poder público municipal.

A polêmica em torno dos atendimentos de urgência no 

Hospital Municipal e Hospital Regional, a precariedade no 

atendimento às pessoas de baixa renda, os “indigentes”, 

compôs um relatório redigido pelos médicos diretores da 

AMGV, com informações dos diretores das casas de saúde 

locais, e enviado ao Serviço Nacional de Informações (SNI), 

órgão criado pelo governo militar, por meio da lei nº 4.341 

em 13 de junho de 1964, com o objetivo de supervisionar 
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e coordenar as atividades de informações e contrainforma-

ções no Brasil e exterior. Assuntos como esses, principalmen-

te quando há o envolvimento da força policial em questões 

administrativas, e contra o exercício profissional, eram um 

prato cheio para o SNI, que também solicitou, por meio do 

General Carupelo, o envio das atas das reuniões que discuti-

ram a polêmica prisão do Dr. Célio Antônio de Araújo.

A ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS SE POSICIONA

Em solidariedade aos médicos valadarenses, o Dr. José Gil-

berto de Souza, enviado a Governador Valadares pela Asso-

ciação Médica de Minas Gerais, para representar esta entida-

de em reunião especial da AMGV, transferiu simbolicamente 

a sede da AMMG para Governador Valadares. O ato, embora 

simbólico, foi uma forma de desagravo. O Dr. Gilberto disse 

que tomou conhecimento dos fatos lamentáveis por meio de 

um telefonema do Dr. Luiz Martins de Almeida, a quem con-

feriu poderes para agir em seu nome e da AMMG, na defesa 

dos colegas que fossem atingidos pelas arbitrariedades po-

liciais, e que havia entrado em contato com o secretário de 

saúde, Dr. Fernando Megre Veloso, e com o Governador do 

Estado, e que ambos se solidarizaram com a classe médica 

de Governador Valadares. Também pediu ao departamento 

jurídico da AMMG para tomar todas as providências cabíveis 

e prestar assistência aos médicos valadarenses.
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Havia também outro problema para a Associação Mé-

dica de Minas Gerais resolver: a situação conflituosa dos 

médicos locais com o INPS. O Dr. Gilberto afirmou durante 

a reunião que havia feito contato com a Associação Médica 

Brasileira, solicitando providências junto ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social, tendo o Dr. Pedro Kassab, 

presidente da AMB, remetido cópia ao Ministro da Saúde, 

Dr. Nascimento e Silva. Informou que havia tomado conhe-

cimento que o Dr. Pedro Kassab estivera com o ministro, e 

naquela ocasião colocara-o a par dos acontecimentos, mos-

trando o despreparo da agência local do INPS em atender 

os seus segurados, tendo o ministro se comprometido em 

dar resposta esclarecedora à AMGV.

A ação policial promovida no Hospital Municipal e a pri-

são do médico plantonista Dr. Célio Antônio de Araújo ga-

nharam as páginas dos jornais. Isso reverberou cidade afora 

por meio das ondas do rádio. Os programas policiais, com as 

informações diminutas dos boletins de ocorrência feitos pela 

Polícia Militar, passavam à população uma imagem negati-

va dos médicos. O problema não era contextualizado, não 

considerava as questões administrativas, a problemática da 

“indigência”, a precariedade no atendimento ao público.

Na reunião que discutiu a truculência policial, alguns médi-

cos se manifestaram contra o sensacionalismo da imprensa. 

O Dr. José Salomé protestou contra a campanha que estava 
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sendo desencadeada pelos órgãos de imprensa, com denún-

cias infundadas contra a classe médica, especialmente aque-

las feitas pelos radialistas. Em função desse clima pesado, o 

Dr. Eloísio Ribeiro Chagas disse que, no embate entre médi-

cos e policiais, temia por consequências mais graves, como 

o assassinato de algum colega no seu local de trabalho. Os 

dias turbulentos foram associados aos dias que antecederam 

o golpe militar de 1964. Quem fez a associação foi o Dr. José 

Maria Caldeira Mourão. Segundo ele, a imprensa, naquela 

época, fazia mais alarde que “nos tempos de Chicão”, se re-

ferindo ao conflito entre fazendeiros e trabalhadores rurais, 

liderados pelo sindicalista Francisco Raymundo da Paixão, o 

Chicão. Esse conflito foi noticiado pela imprensa nacional e 

colocou Governador Valadares na pauta dos principais veícu-

los de comunicação do Brasil, principalmente por causa do 

tiroteio ocorrido em 30 de março de 1964, na sede do Sin-

dicato dos Trabalhadores da Lavoura, no bairro Santa Tere-

zinha. A exemplo do tiroteio, o assunto relacionado à prisão 

do Dr. Célio Antônio foi destaque na mídia do estado, tanto 

que o Dr. José Lucca que estava fora da cidade, de férias, dis-

se que tomou conhecimento dos graves acontecimentos de 

Governador Valadares por meio dos jornais da capital. 

MÉDICOS PERSEGUIDOS

O ambiente político no Brasil durante o governo do presi-

dente João Belchior Marques Goulart, o Jango, que governou 
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o país entre 1961 e 1964, foi marcado pela instabilidade polí-

tica, que alimentava o conflito entre pobres e ricos, especial-

mente entre os grandes proprietários de terra e trabalhado-

res rurais que reivindicavam a reforma agrária. O duelo entre 

os pensamentos políticos de esquerda e direita dominavam 

a cena brasileira.

Governador Valadares, principal cidade do Vale do Rio 

Doce, era destaque nos principais meios de comunicação do 

país, por causa dos conflitos entre fazendeiros e campone-

ses filiados ao Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura de Go-

vernador Valadares, presidido pelo líder camponês Francisco 

Raymundo da Paixão, o Chicão. Em reportagem da revista 

Visão, de fevereiro de 1964, Chicão é apresentado como ho-

mem simples, sem estudos, e que tinha como mentor intelec-

tual o jornalista Carlos Olavo Pereira da Cunha, dono do jornal 

semanário O Combate, que tinha linha editorial de esquerda, 

e circulava em Governador Valadares com grande êxito. 

Nesse cenário caótico e perigoso, no qual o Vale do Rio 

Doce “era um vulcão prestes a explodir”, como noticiou a 

revista O Cruzeiro, em 1964, a AMGV manteve sua posição de 

neutralidade política, como sempre fez ao longo da sua his-

tória, quando teve médicos associados empenhados em dis-

putas eleitorais na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. No 

entanto, os médicos, de forma autônoma se posicionavam de 

um lado e outro, e nesse posicionamento, alguns sofreram 
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perseguições que deixaram traumas familiares, e de certa for-

ma mancharam seus nomes no meio social da época.

O Dr. Carlos José Pereira foi um desses médicos persegui-

dos pelas forças denominadas como conservadoras ou de 

extrema-direita. Não faltavam evidências para que ele fosse 

acusado de ser “médico comunista”. Uma das evidências era 

o fato de o Dr. Carlos José Pereira ser primo do jornalista 

Carlos Olavo Pereira da Cunha, editor do jornal “comunista” 

O Combate. Em seu consultório, localizado na Clínica Santa 

Helena, na Rua Marechal Floriano, 1555, o Dr. Carlos José 

atendia a dezenas de pessoas diariamente. As filas dobravam 

a esquina, chegando até a Rua José Luiz Nogueira. Nessa fila, 

ficavam as pessoas pobres, atraídas pelo preço baixo das 

consultas, que variavam entre 50% e 30% do valor cobrado 

por outros médicos. Eram homens, mulheres e crianças, que 

vinham da periferia da cidade e da zona rural.

Quando o vulcão explodiu, em 30 de março de 1964, 

começou o drama do Dr. Carlos José de Oliveira. Não ape-

nas dele, mas de outro médico, o Dr. Milton Soares Ferrei-

ra, que até o ano anterior ocupava a presidência da AMGV 

(15/10/1960 – 21/1/1963).

Logo na manhã do dia 30 de março de 1964, Governador 

Valadares amanheceu numa agitação só. A cidade poderia 

receber a visita do presidente da Supra – a Superintendên-
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cia da Reforma Agrária -, João Pinheiro Neto, e do secretá-

rio de governo do governador Magalhães Pinto, José Apare-

cido de Oliveira. Poderia, mas não recebeu. O telefone da 

redação de O Combate tocou às 10h30 da manhã e um dos 

muitos informantes do jornalista Carlos Olavo, comunicou 

que em virtude da situação política do país ter-se agravado, 

a comitiva não viria mais à cidade para oficializar a entrega 

da Fazenda do Ministério da Agricultura aos companheiros 

do sindicalista Chicão. 

As milícias de fazendeiros, totalmente contrárias à doa-

ção, já estavam em pé de guerra. O Ministério da Agricultura 

já havia dividido as glebas de terra para doar às famílias ca-

dastradas por Chicão, mas o dia seguinte marcaria o início 

do longo período da ditadura militar no Brasil.

Da Fazenda do Ministério, insatisfeitos, os companheiros 

de Chicão foram todos para o Sindicato dos Trabalhadores da 

Lavoura de Governador Valadares, na Praça João XXIII, bair-

ro Santa Terezinha. Começava a “Revolução de 1964” em 

Valadares. Os fazendeiros formaram uma milícia paramilitar 

e cercaram a sede do Sindicato. Aí, começou o tiroteio. “Foi 

uma coisa terrível. Atiraram bombas, deram mais de 400 

tiros, foi uma guerra. Foi lá que morreu o Paschoal de Sou-

za Lima, genro do Coronel Pedro Ferreira”, lembrou Carlos 

Olavo, em entrevista concedida à revista GVNews, em 1994.
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No dia seguinte ao tiroteio, 31 de março, o presidente Jan-

go foi deposto pelos militares e o Brasil entrou em um clima 

de tensão máxima. Em Governador Valadares, a tensão tam-

bém era total. O Dr. Carlos José Pereira foi preso dentro de 

seu consultório. Seu crime: “ser um médico comunista”, por 

causa dos atendimentos que prestava aos pobres, e com o 

agravante de ter atendido no dia anterior, a esposa do líder 

sindical Chicão, preso no dia anterior, sob a mesma acusa-

ção. À noite, nesse mesmo dia, o jornal O Combate, cuja re-

dação funcionava na Rua Peçanha esquina com Rua Bárbara 

Heliodora, foi destruído pelos fazendeiros milicianos, apoia-

dos por policiais militares e forças paramilitares. 

Mas o pior estava por vir. Na manhã do dia 1o de abril de 

1964, os fazendeiros que agiam “em nome do governo revo-

lucionário” começaram a caçada aos que eles denominavam 

“comunistas”. A primeira diligência revolucionária foi feita 

na residência de Wilson Soares da Cunha, na Rua Oswal-

do Cruz, 203, no bairro Esplanada, área central de Gover-

nador Valadares. Wilson era ativista de esquerda, apoiava o 

trabalho de Chicão pela reforma agrária, e colaborava com 

o jornal O Combate. Era filho do farmacêutico Octávio Soa-

res Ferreira, à época com 67 anos de idade, e que naquele 

dia recomendou que Wilson que se afastasse da cidade por 

algum tempo. Quando se preparavam para sair em um jipe 

Land Rover, que seria dirigido por Augusto Soares Ferreira, 

outro filho do velho farmacêutico, foram vítimas de uma em-
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boscada feita pelos fazendeiros Lindolpho Coelho, Maurílio 

Avelino e Wander Campos. Maurílio era conhecido dos Soa-

res e dissimulou, sem despertar suspeita. Enquanto distraía 

a família, Maurílio fez sinal para Wander Campos, que retirou 

o molho de chaves do jipe. Formou-se um entrevero e Wan-

der e Lindolfo atiraram nos ocupantes. Augusto teve morte 

imediata. Alvejado, “Seo Octávio” ainda conseguiu sair do 

jipe e tentou entrar na casa do filho Wilson – foi perseguido 

e fuzilado com um tiro no rosto. Wilson, gravemente ferido, 

dado como morto, sobreviveu. 

Depois do tiroteio na Rua Osvaldo Cruz, o trio dirigiu-se 

ao Hospital São Lucas, em busca de outro filho dos Soares, o  

médico Dr. Milton Soares Ferreira, que foi protegido por co-

legas médicos e enfermeiros, e conseguiu se salvar, fugindo 

pela porta dos fundos do hospital.

O DRAMA DO MÉDICO DOS POBRES

O Dr. Carlos José Pereira não viu seus colegas serem mas-

sacrados. Preso no 6º BPM, em Governador Valadares, junto 

com o advogado Ítalo Pifano, foi levado à delegacia do DOPS, 

em Belo Horizonte, e depois para o Centro de Preparação de 

Oficiais da Reserva (CPOR), repartição do Exército Brasileiro 

em Lagoa Santa, MG, onde ficou preso por 7 meses. Sua es-

posa, Marina Berti, ficou em Governador Valadares sofrendo 

vários tipos de ameaças. “Alguns homens entravam no corre-
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dor da nossa casa, batiam na porta, gritavam que eu seria a 

próxima”, recorda. Enquanto esteve preso, o Dr. Carlos José 

Pereira disse que não foi torturado. Mas foi agredido de uma 

forma inusitada. Ao chegar ao DOPS, junto com outros 40 

presos considerados “comunistas”, foi logo advertido: “cui-

dado com a escada rolante”. A tal escada era de cimento e 

fixa, e ele ficou sem entender o porquê do nome “escada ro-

lante”. Entendeu, quando, no primeiro degrau, de cima para 

baixo, levou um tapa no pé do ouvido e rolou escada abaixo. 

Depois, quando foi transferido para o CPOR, ele e outros 

presos foram vítimas de tortura psicológica. Foram coloca-

dos em fila e advertidos por um militar: “aqui a gente trata 

comunista assim... pá!” O “pá” era a simulação de um tiro, 

e o militar simulava uma execução sumária. Nesse momen-

to, um dos prisioneiros caiu, assustado, e imediatamente foi 

socorrido pelo Dr. Carlos José, que pediu cuidados de um 

médico cardiologista para o prisioneiro político.

Após ficar 7 meses preso, e a Justiça Militar não ter en-

contrado um crime sequer para condená-lo, o Dr. Carlos José 

Pereira voltou para Governador Valadares. Corajoso, mesmo 

sob ameaças, voltou a atender as pessoas pobres em sua 

clínica. “Eu chegava para trabalhar e sempre era ameaça-

do por homens que ficavam do outro lado da Rua Marechal 

Floriano, fazendo sinais com os dedos indicador e polegar, 

simulando acionar o gatilho de um revólver”.
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Eu chegava para trabalhar 
e sempre era ameaçado 
por homens que ficavam 
do outro lado da Rua 
Marechal Floriano, 
fazendo sinais com os 
dedos indicador e polegar, 
simulando acionar o 
gatilho de um revólver.

Anos depois, foi convidado pelo Dr. Hélio Salvador 

Arêas para atender os pacientes que procuravam o Hospi-

tal Municipal para consultas e atendimentos de urgência. 

“O Dr. Hélio Arêas me disse: venha pra cá, você é expe-

riente e sabe lidar com essa gente humilde”, contou. As-

sociado número 67 da Associação Médica de Governador 

Valadares, o Dr. Carlos José Pereira, em 2017 somava 94 

anos de idade. Disse ter superado todo o trauma causado 

pela perseguição e revelou ser grato a três colegas: “O Dr. 

Hélio Arêas é mais que um amigo, é um irmão. Nunca 

me abandonou, nem a mim, nem a minha família. Outros 

dois grandes amigos que sempre me deram apoio foram 

o Dr. Arnoldo de Souza e o Dr. Rômulo César Nunes Leite. 

Me orgulho de todos eles”.
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O Dr. Milton Soares Ferreira, que presidiu a Associa-

ção Médica de Governador Valadares entre 15/10/1960 e 

21/1/1963, depois de morar algum tempo em Belo Horizon-

te, fixou residência em Divinópolis, MG. Durante o resto de 

sua vida viveu ressentido com os acontecimentos lamen-

táveis que marcaram sua família, depois do assassinato de 

seu pai e de seu irmão. 

O Dr. Marco Aurélio Pifano, que presidiu a AMGV entre 

2003 e 2005, sobrinho do Dr. Milton, disse que seu tio 

nunca mais foi o mesmo depois que saiu de Governador 

Valadares. “Lembro de ter visto meu tio uma única vez 

em Valadares, quando ele veio aqui, numa noite, durante 

uma festa de família”. A viúva do Dr. Milton, Neusa Soares 

Pifano, prefere não falar mais sobre o drama que envolveu 

sua família.  

NOVOS TEMPOS COM O INPS

Em 10/07/1975, um agente do INPS local foi apresenta-

do à Associação Médica de Governador Valadares. Era o Dr. 

Onildo Dutra, que apresentou um plano de expansão da as-

sistência médica. O objetivo desse plano seria elevar o índi-

ce da assistência médica e credenciamento em consultório. 

Inicialmente, o atendimento em consultório pró-labore seria 

para pediatria e clínica médica. Posteriormente seriam con-

templadas as especialidades de ginecologia e obstetrícia. E 
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anunciou que à medida que fossem surgindo novas deman-

das, outras especialidades seriam credenciadas. 

Sobre o convênio com a Prefeitura, o Dr. Onildo Dutra 

disse que seria estabelecida uma verba de 70% a ser paga à 

Prefeitura por atendimento de 6 mil doentes. O atendimento 

seria ambulatorial e o quadro composto por 21 médicos e 

24 funcionários. O atendimento seria desburocratizado, sem 

exigência de documentação do paciente.

Logo depois da apresentação do plano do INSS, o Dr. 

Theófilo Soares de Almeida Filho fez um discurso duro, de-

fendendo os médicos de uma série de ataques que haviam 

sido vítimas nos últimos anos. Disse que durante o biênio 

em que presidiu a AMGV, os médicos foram agredidos por 

diversas vezes pelos órgãos de imprensa, de forma sensacio-

nalista, e que compreendia a sanha de alguns, que procura-

vam ganhar a vida agredindo a vida alheia. Lembrou que os 

médicos, sozinhos, não podiam servir a toda a comunidade, 

arcando com o ônus do atendimento da indigência, enquan-

to o poder público se omitia.

INSS, A POLÊMICA CONTINUA

Em 30 de maio de 1978, a Associação Médica de Gover-

nador Valadares discutiu medidas consideradas discriminató-
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rias e que foram adotadas pelo coordenador médico do INPS, 

com vantagens para alguns colegas e prejuízos para outros. 

O Dr. Francisco Vieira Simões denunciou que a direção do 

Hospital Regional estava tomando uma série de medidas dis-

criminatórias e antiéticas, e acusou a presidência da AMGV 

de não tomar nenhuma providência para coibir as medidas.

As denúncias apresentadas davam conta de que a dire-

ção do hospital havia formado seu corpo clínico elegendo 

alguns colegas e excluindo outros, sem causa aparente. Teria 

também assinado contrato global com o Funrural e o INPS,  

procedimento antiético.

Atendendo a um pedido da AMGV, o Dr. Hélio Salvador 

Arêas, que à época presidia a Fundação Serviços Hospitala-

res (Fushosp), respondeu a todos os questionamentos apre-

sentados pelo Dr. Francisco Simões. Explicou que não houve 

exclusão, apenas a escolha de profissionais ligados às diver-

sas especialidades, recrutados em todos os grupos médicos 

da cidade, afinados com as administrações do Hospital e da 

Fundação Serviços Hospitalares (Fushosp), dentro de um re-

gime de trabalho compatível com os recursos existentes.

Sobre o Funrural, convênio que já havia motivado discus-

sões em anos anteriores, o Dr. Hélio Arêas explicou que o 

Funrural foi instituído pela Lei Federal No 4.214, de 2/3/1963, 

e refletia a preocupação e interesse do governo federal em 

colaborar, principalmente com as entidades públicas e aque-
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las sem fins lucrativos, e com seus respectivos corpos clíni-

cos, na assistência médico-hospitalar dos não contribuintes, 

que antes constituíam grande massa de indigentes, gerando 

problemas sociais graves.

Para o presidente da Fushosp existiam estudos demons-

trando que, até o advento do Funrural, duas eram as prin-

cipais categorias sociais dentre os não contribuintes assis-

tidos por aquela entidade: o rurícola (trabalhador rural) e a 

empregada doméstica. Esse fato era mais evidente, quanto 

mais diferenciados eram os recursos médico-hospitalares, 

principalmente se esta cidade fosse polo geoeconômico da 

região, como era o caso de Governador Valadares. A domésti-

ca, naquela época, era contribuinte da Previdência Social, ou 

pelo menos, tinha direito a ser. O rurícola dispunha apenas 

do Funrural. Assim, segundo o Dr. Hélio Arêas, não se podia 

atribuir prejuízo a quem não pretendia ter lucro. No caso 

do Funrural, instituído por lei federal, não poderia se chocar 

com as normas do Conselho Federal de Medicina. Sobre o 

INAMPS, o diretor disse que era desnecessário discutir, pois 

convênios similares existiam em 44 municípios brasileiros, 

e que os médicos que atendem pelo INAMPS recebiam por 

meio do regime de pró-labore. 

O COMBATE AO INTERMEDIÁRIO

Com tantos problemas relacionados a convênios e atendi-

mentos nos hospitais públicos, meses depois dessa polêmica, 
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a Associação Médica de Minas Gerais enviou, em 1o de junho 

de 1978, para a Associação Médica de Governador Valadares, 

uma correspondência que orientava e ao mesmo tempo aler-

tava sobre a figura do intermediário entre paciente e médico. 

“Tomamos conhecimento de que em Governador Valadares 

está sendo montada uma firma com todas as características 

de um grupo fechado de pré-pagamento com a denominação 

GV Clínicas. Como é de vosso conhecimento estas firmas são 

consideradas antiéticas pelo Conselho Regional de Medicina, 

por infringirem o Código de Ética Médica, pois se comportam 

como intermediárias entre paciente e o médico. Solicitamos 

que seja feita uma investigação para saber se existem cole-

gas vinculados a essa organização, para abertura de inquéri-

to, eliminação do quadro de sócios e denúncia ao CRM. Não 

podemos permitir que empresas passem a explorar a doença 

como mercadoria, em prejuízo flagrante do médico e do pa-

ciente. É lamentável que essas empresas aproveitem as defi-

ciências de assistência médica previdenciária e das dificulda-

des momentâneas das classes médicas”.

O assunto foi tema de longos debates em reuniões da Asso-

ciação Médica de Governador Valadares. O entendimento en-

tre os médicos associados era de que a doença, de fato, não 

poderia ser tratada como uma mercadoria, e que a posição da 

AMMG era correta, apesar de rigorosa, mas tinha sido tomada 

em defesa da ética médica. Na tentativa de resolver o impasse 

em relação à GV Clínicas, o Dr. Luiz Martins de Almeida sugeriu: 
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“podemos estudar a possibilidade de transformar a GV Clínicas 

em uma sociedade cooperativa, assim, estaria solucionado o 

problema daqueles que desejam se associar a ela”.

A sugestão abriu portas para a chegada da Unimed em 

Governador Valadares, mesmo que essa não fosse a intenção 

do Dr. Luiz Martins de Almeida. Anos atrás, a formação de 

uma cooperativa médica já havia sido sugerida pelo Dr. Luiz 

Claro Pitanga, mas como era ideia anterior à expansão da 

Unimed pelo Brasil, não se falou mais nisso.

Em 24 de novembro de 1978, quando a Associação Mé-

dica de Governador Valadares era presidida pelo Dr. Gense-

rico Barroso Filho, o cooperativismo médico foi tema de um 

evento promovido pela AMGV, que trouxe a Governador Va-

ladares o Dr. Nilo M. de Oliveira. Em sua palestra, o médico 

paulista falou sobre o sistema cooperativo dos médicos que 

já era sucesso em algumas cidades brasileiras, especialmente 

em Santos, SP, onde surgiu, em 1968. Explicou que o coope-

rativismo visa ao consumo, prestação de serviços e trabalho, 

alertando a classe médica para fazer a sua própria opção. E 

enumerou algumas: deixar de ser presa fácil; se dividir em 

grupos fechados, sendo inevitável a luta; organizar-se em tor-

no de entidades-modelo, sem que houvesse ruptura do mo-

delo ético; integrar-se a um movimento cooperativista, como 

aquele desenvolvido pela Unimed.
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O assunto ainda era algo desconhecido para os médicos 

que atuavam em Governador Valadares e isso exigiu que o 

Dr. Nilo dissesse que, caso houvesse a criação da Unimed em 

Governador Valadares, a cooperativa seria autônoma, com 

vida própria, e explicou que “cooperativismo não admite fi-

cha, fila, emprego e ambulatórios”. E apresentou dados inte-

ressantes, como os de uma enquete feita em Belo Horizonte, 

na qual 38,9% das pessoas ouvidas disseram que preferiam 

a Unimed por causa do atendimento feito em consultório. 

Discorreu sobre as dificuldades encontradas na implantação 

da Unimed em Belo Horizonte e citou o Rio Grande do Sul 

como exemplo da expansão do cooperativismo médico, pe-

dindo que os médicos valadarenses se empenhassem ao má-

ximo para implantar a Unimed em Governador Valadares.Mas 

o medo do desconhecido fez com que o apelo do Dr. Nilo não 

alcançasse o eco esperado entre os médicos. Meses depois, 

em 19 de setembro de 1979, mais uma vez a AMGV debateu a 

vinda da Unimed para Governador Valadares, mas os médicos 

permaneceram indiferentes à proposta.

A DÉCADA PERDIDA

Os anos 1980, que integraram a década que se conven-

cionou a ser denominada como “década perdida”, trouxe 

muitas preocupações para a classe médica. A instabilidade 

econômica não afetou apenas o Brasil, mas também muitos 

países, especialmente os da América Latina. Crise na econo-
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mia, inflação, crescimento baixo do Produto Interno Bruto 

(PIB), volatilidade de mercados e aumento da desigualdade 

social, eram desafios grandiosos para os economistas.

No Brasil, a economia conturbada levou o governo a fa-

zer inúmeras tentativas de reformas monetárias e a divulga-

ção de planos econômicos, como os planos Verão, Bresser 

e Cruzado. Nesse cenário, os médicos enfrentaram muitos 

problemas para receber salários ou ter um pagamento justo 

pelas consultas, principalmente dos convênios. A Associação 

Médica teve de adotar medidas duras para combater o pro-

blema, buscando soluções eficientes e qualificadas.

Logo no início da década, em abril de 1981, a greve dos 

médicos, ou “movimento nacional de paralisação”, foi a saí-

da encontrada pelos médicos de todo o Brasil para garantir 

os direitos que escorriam pelo ralo do sistema inflacionário. 

Foi a primeira greve médica da história, maior e mais impor-

tante. Sua motivação foram as precárias condições de tra-

balho, os baixos salários, a saúde do médico e o perigo que 

representava o crescimento dos planos de saúde. 

Para entender a importância e o significado dessa greve, 

basta relacioná-la ao processo de redemocratização do Bra-

sil, iniciado no fim da década 1970, que começou a levar as 

pessoas às ruas na luta pela anistia, ampla, geral e irrestrita, 

que culminou com a abertura política em 1979. Nesse ano, 



HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

130

os líderes políticos e intelectuais brasileiros, exilados em ou-

tros países, por causa da perseguição política gerada pela 

ditadura militar, voltaram ao Brasil. Encorajados, os médicos 

sindicalistas organizaram o Movimento de Renovação Médi-

ca (REME), tirando posteriormente desse movimento os mé-

dicos aliados ao governo dos militares. Assim, a greve mé-

dica ganhou corpo, força e forma, e se espalhou pelo Brasil.

Em Governador Valadares, nos meses que precederam 

a greve, seguindo orientação da Associação Médica de Mi-

nas Gerais, os médicos apresentaram suas reivindicações: 

melhores salários, reajuste dos valores com a mesma varia-

ção do custo de vida, uniformização dos salários dos mé-

dicos nas entidades públicas e privadas. Dias depois, ficou 

definido que haveria uma paralisação no “Dia Nacional de 

Advertência” e a greve geral, agendada para 28 de abril. 

A Associação Médica de Governador Valadares convocou 

reunião extraordinária para discutir o assunto e dar apoio 

aos médicos que aderissem à greve, pois muitos estavam 

ameaçados de demissão. 

Para garantir os direitos dos grevistas, a AMGV reuniu-

-se com os diretores dos hospitais da cidade: Dr. Sebastião 

Lima Filho (Hospital São Vicente de Paulo), Dr. Teóphilo 

Soares de Almeida Filho (Hospital Municipal) Dr. Genserico 

Barroso Filho e Dr. Delfino Simões de Souza Neto (Hospital 

Nossa Senhora das Graças), Dr. Carlos Alberto Zambelli de 
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Almeida (Maternidade Santa Terezinha) e Dr. Fausto Fernan-

des Coutinho (Hospital Infantil São Cristóvão), que se com-

prometeram em não dar guarida aos médicos que viessem  

substituir aqueles que fossem demitidos. Acertaram também 

que as urgências deveriam ser atendidas, evitando prejuízos à  

saúde da população. 

Passada a greve, a luta continuou, dessa vez contra os 

convênios. A classe médica de Governador Valadares, por 

meio de assembleia da AMGV, e respeitando a decisão dos 

médicos associados, decidiu promover mudanças no atual 

sistema de prestação de assistência médica pelos diferen-

tes convênios. O novo plano consistiu basicamente em três 

pontos: “todo convênio médico em Governador Valadares 

só poderia ser feito por meio da AMGV, não podendo, por-

tanto, haver convênios diretos entre qualquer entidade e 

os médicos; os novos convênios seriam abertos a todos os 

médicos que desejassem participar; caberia à AMGV esti-

pular honorários dos diferentes atendimentos médicos, em 

consultórios, ambulatórios e hospitais”.

O plano da AMGV foi aplicado, mas a situação econômica 

do país e os impactos dos sucessivos planos econômicos do 

governo federal, não possibilitavam a adoção de um sistema 

eficiente para dar um valor monetário ao trabalho dos médi-

cos. Qual seria o valor mínimo a ser cobrado por uma con-

sulta médica? A questão atormentou a classe médica, sendo 
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inúmeras as reuniões e assembleias realizadas pela AMGV 

para discutir o assunto. Em uma dessas reuniões foi cogitada 

a possibilidade de adotar um valor corrigido pelas “Obriga-

ções Reajustáveis do Tesouro Nacional”, a ORTN, uma mo-

dalidade de título público federal emitida entre 1964 e 1986 

para pagar uma remuneração corrigida e evitar a corrosão da 

inflação sobre as aplicações futuras. 

A adoção dessa correção foi descartada, afinal, a remu-

neração dos médicos não se originava apenas das consultas 

particulares, feitas em consultórios. E a remuneração feita 

por meio de salários e pagamento dos planos de saúde e 

convênios? Eis a questão. De Cruzeiro para Cruzado, a mu-

dança de nome da moeda corrente no país também mudou 

posicionamentos. Prova disso: na tentativa de celebrar um 

convênio com a AMGV, a gigante Golden Cross foi derrotada 

por 50 votos a zero, em assembleia dos médicos, realizada 

em 17 de abril de 1986. Motivo: não havia vantagem algu-

ma para os médicos. Em meio ao cenário de incertezas, mais 

uma vez a criação da Unimed foi posta à mesa em reunião 

realizada no dia 5 de outubro de 1988, pelo presidente da 

AMGV, Dr. Theófilo Soares de Almeida Filho. Alguns médicos 

relataram experiências negativas de colegas de outras regiões 

sobre a abrangência da Unimed. Por unanimidade, a AMGV 

manteve decisão anterior, tomada em 17 de abril de 1986, 

contrária à implantação da Unimed em Governador Valadares.
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O SINDICATO DOS MÉDICOS

Com tantas questões envolvendo as relações de trabalho e 

a remuneração dos médicos, a Associação Médica se viu em 

uma encruzilhada. A entidade tinha caminhos a seguir, res-

peitando os seus princípios estatutários, mas as questões ca-

racterísticas do movimento sindical dominavam as reuniões. 

Além disso, a AMGV não tinha legitimidade para defender 

o médico nas questões trabalhistas. Com a promulgação da 

Constituição de 1988, tornou-se viável fundar o SinMed-GV. 

Até então, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais abrangia 

apenas os médicos que trabalhavam em Belo Horizonte. No 

interior, os médicos só contavam com os sindicatos de Juiz 

de Fora e Montes Claros. 

Para dissociar os interesses e legitimar a luta, a criação do 

Sindicato dos Médicos de Governador Valadares foi posta em 

discussão na reunião de 5 de outubro de 1988. O advogado 

Dr. Mauro Almeida Soares foi convidado a falar sobre os as-

pectos jurídicos da criação do SinMed-GV. Explicou, no en-

tanto, que o sindicato não poderia ser criado naquela assem-

bleia, embora fosse desejo da maioria, porque não se tratava 

de uma assembleia específica para a sua criação. Decidiu-se, 

então, que a reunião marcada para 29 de dezembro de 1988, 

com convocação publicada no jornal de maior circulação na 

cidade, seria para decidir sobre a criação do SinMed-GV. 
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Na reunião do dia 29/12/1988, o Dr. Arnoldo de Souza 

apresentou o projeto dos estatutos sociais do SinMed-GV, 

com aprovação unânime dos médicos presentes, que tam-

bém elegeram a diretoria provisória: Dr. Arnoldo de Souza 

(presidente), Dr. Diomário Soares Teixeira (vice-presidente), 

Dr. Roberto Caldeira Moura (primeiro secretário), Dr. Manoel 

Arcísio Rocha Araújo (segundo secretário).

A partir dos anos 1990, os serviços de assistência médica 

tornaram-se ainda mais precários. Todas aquelas ideias di-

fundidas pelo Dr. Hilton Rocha na primeira Jornada Médica 

da Associação Médica de Governador Valadares tornaram-se 

visíveis a todos. A proliferação das escolas médicas, associa-

das à baixa qualidade de ensino e da formação profissional, 

ocasionaram a desvalorização da classe médica em muitos 

aspectos, especialmente naquele que se referia aos salários, 

cada vez mais baixos. 

Em consequência disso, o poder público e privado ofe-

recia uma assistência médica insuficiente à população. As 

relações e as condições de trabalho que ameaçavam a pre-

servação do exercício ético da medicina estavam pondo em 

risco a profissão. Os sindicatos dos médicos em todo o Brasil 

denunciaram a exploração do trabalho médico pelas segu-

radoras de saúde, empresas de medicina de grupo e gover-

nos. Resultado: mais greves e atos públicos para cobrar a  
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melhoria da remuneração e das condições de trabalho no 

setor público e a revisão das tabelas da medicina privada.

NASCE A UNIMED-GV

Nesses anos, a Unimed Vale do Aço já dava bons resulta-

dos aos médicos cooperados, e novamente, mais uma tenta-

tiva de implantar a cooperativa em Governador Valadares foi 

feita, em 1o de julho de 1991, quando um rol de vantagens 

desse sistema cooperativo foi apresentado à AMGV, por meio 

de carta da Unimed direcionada à presidência.

A insistência deu certo. No ano seguinte, em 24 de julho de 

1992, o diretor financeiro da Unimed-BH, Laércio Melo, reuniu 

um grupo de 34 médicos no auditório da Associação Comer-

cial de Governador Valadares para esclarecer todas as dúvidas 

acerca do sistema cooperativo e falar sobre as vantagens que 

a Unimed poderia oferecer aos médicos de Governador Vala-

dares. Dessa reunião participaram também o Dr. Wilde Aguiar, 

diretor da Unimed Vale do Aço, Geraldo Magela Silva, diretor 

de Planejamento e Marketing da Federação Nacional das Uni-

meds em Minas Gerais, e Loy Roche Filho, assessor de comu-

nicação social da Federação das Unimeds em Minas Gerais. 

Após os esclarecimentos, a criação da Unimed em Gover-

nador Valadares foi colocada em votação secreta. Dos 34 mé-
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dicos que votaram, 27 disseram “sim” e 7 disseram “não”. 

Foi eleita a diretoria provisória que se encarregou de dar en-

caminhamento à criação da cooperativa, cujos nomes foram 

registrados na ata de instalação da Unimed-GV.

À medida que os anos 1990 avançavam, a AMGV cada vez 

mais se via na missão de defender os direitos dos médicos, 

desta vez, com o apoio do Sindicato dos Médicos (SinMed-

-GV). Na gestão do Dr. Augusto Barbosa como presidente da 

AMGV, uma das principais ações foi mediar situações de con-

flito e trabalhar para impedir o fechamento do hospital. E foi 

nesse compasso que nasceu, dentro da AMGV, a Delegacia 

do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, em 8 de 

maio de 1992.

E os desafios surgiam a cada dia dos anos 1990. A adminis-

tração municipal era duramente contestada pela população. 

À época, o prefeito Paulo Fernando não conseguia resolver 

vários problemas administrativos que afetavam diretamente 

a vida dos cidadãos. E um desses estava relacionado ao Hos-

pital Municipal, que já apresentava um histórico desfavorável 

para pacientes e corpo clínico. Em 2 de abril de 1996, uma 

assembleia discutiu os problemas do Hospital Municipal, den-

tre estes, o atraso de pagamento dos médicos que ali traba-

lhavam. A Prefeitura não havia pago os salários dos meses de 

fevereiro, março e ainda devia o 13º salário de 1995. 
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A solução encontrada foi a demissão coletiva de todos os 

médicos e de forma unânime ficou decidido que a partir de 

15 de abril daquele ano haveria a paralisação de todos os ser-

viços do hospital. O HM foi fechado, e depois reaberto, em 

1997, graças ao empenho da AMGV em negociações com o 

prefeito José Bonifácio Mourão, que sucedeu Paulo Fernando. 

Nessa época, como lembra o Dr. Manoel Arcísio Rocha Araú-

jo, que presidia a AMGV, a entidade, juntamente com SinMe-

d-GV, pleiteou um reajuste no pagamento dos médicos, que 

foi atendido em parte, mas relevante para a categoria, afinal, 

na gestão de Paulo Fernando, os salários eram muito baixos 

e facilmente perdiam o valor diante do quadro inflacionário. 

Além disso, os médicos ficaram seis meses sem receber o 

minguado salário. 

O trabalho iniciado na gestão do presidente da AMGV, 

Dr. Carlos Alberto Perim, em relação aos convênios médi-

cos, quando a entidade discutiu normas reguladoras para 

celebrá-los, ganhou uma gestão própria em 19/9/1996, 

com a criação do Departamento dos Convênios, que nas-

ceu para negociar e normatizar contratos de convênios 

em concordância com a nova lista de procedimentos da 

Associação Médica Brasileira. A necessidade de criação 

desse departamento era grande, como forma de contro-

lar os recebimentos que estavam defasados, sendo que al-

guns estavam com atrasos. Seus primeiros diretores, Dr.  
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Sebastião de Lima Filho e Dr. Roberto Caldeira Moura, cuida-

ram da elaboração de um estatuto para o departamento no 

ano seguinte.

Os médicos que comandavam o Departamento de Con-

vênios não tiveram vida fácil. O polêmico descredencia-

mento de 70% dos médicos que a Vale mantinha em seu 

corpo de credenciados, gerou grande insatisfação na classe 

médica. O Dr. Arnoldo de Souza considerou o descreden-

ciamento como “arbitrário” e pediu que uma assembleia de 

médicos associados à AMGV decidisse pela interrupção to-

tal do atendimento dos usuários, dando ciência à Vale dessa 

decisão, e pedindo o resgate do credenciamento universa-

lizado. Também foi encaminhada correspondência a todos 

os médicos, solicitando, além da adesão ao ato reivindica-

tório, que todos fizessem a cobrança com base na tabela da 

Associação Médica Brasileira (AMB), emitindo recibo que 

possibilitasse o pedido de reembolso junto à Vale. 

A AMGV promoveu uma audiência com a Vale e não obte-

ve resposta. Enquanto isso, muitos médicos continuaram a 

atender o convênio, porque os hospitais, não afetados pelo 

descredenciamento, continuaram o atendimento. Isso criou 

uma situação de conflito no meio médico, que levou os mé-

dicos e médicas que atendiam o convênio da Vale a manter 

posição pelo atendimento, afirmando que assim procediam 
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“por terem direito adquirido e serem donos de suas cons-

ciências”. Seguiu-se a polêmica, apesar das tentativas conci-

liadoras do Dr. Sebastião Lima Filho e do Dr. Altair de Paula 

Vargas. Apesar da tensão interna, estava posta à mesa o ca-

ráter democrático da AMGV, no qual opiniões diversas pre-

valeciam no debate, apimentado, diga-se de passagem. Os 

riscos eram consideráveis. Um deles, e o mais preocupante: 

o descredenciamento poderia ocasionar a criação de empre-

sas fantasmas para a intermediação do trabalho do médico.

Nesse caso, foram lançadas algumas propostas, como con-

sultar o Conselho Regional de Medicina sobre o movimento. 

Havendo base legal, seria encaminhada a denúncia. Outras 

propostas: “reunir a comissão de ética dos hospitais; conven-

cimento dos médicos numa ação corpo a corpo”. O Departa-

mento de Convênios encaminhou proposta final à Vale sobre 

o descredenciamento dos médicos. E decidiu, como forma 

de pressionar os que insistiam em atender ao convênio, des-

ligar da AMGV os médicos que insistissem no atendimento, 

encaminhando seus nomes à Unimed-GV, para que fossem 

descredenciados. O debate prosseguiu ao longo dos meses, 

tendo a AMGV e o Departamento de Convênios recebido o 

apoio do CRM-MG. Ao final, houve uma conciliação, envolta 

em muita discussão, sem prejuízo para as partes.

Nos anos 2000, mesmo com a economia estabilizada, as 

questões relativas aos reajustes dos serviços médicos vol-
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taram à alça de mira da AMGV. Em 2003, o presidente da 

AMGV, Dr. Marco Aurélio Pifano, promoveu uma série de dis-

cussões para implantar em Governador Valadares a tabela de 

honorários prevista na Classificação Brasileira Hierarquizada 

de Procedimentos Médicos (CBHPM). Essa tabela, editada 

pela primeira vez em 2003, surgiu da imperiosa necessida-

de dos médicos brasileiros em resgatar o direito de valori-

zar o seu trabalho perante o Sistema de Saúde Suplementar 

(ANS) e operadoras de planos de saúde). Durante décadas, 

cada operadora criava sua própria tabela de códigos e pro-

cedimentos, de acordo com seus interesses específicos, sem 

critérios claros, sem qualquer conceito de hierarquização. 

Após árduas batalhas, que contaram sempre com a parti-

cipação e a união das principais entidades médicas (AMB, 

CFM, FENAM), representantes médicos estaduais e socieda-

des de especialidade, foi construída a CBHPM. Com a classi-

ficação, conseguiu-se elucidar aquela questão que inquietou 

a categoria nos anos 1980, ou seja, não havia um índice ou 

parâmetro para responder uma pergunta simples: “qual seria 

o preço mínimo a ser cobrado por uma consulta?” Com a ló-

gica da hierarquização entre todos os procedimentos médicos, 

conforme definiu a AMB, uma classificação foi coordenada 

pela FIPE-USP, discutida entre todas as sociedades de especia-

lidade, estruturada e codificada, dividindo os procedimentos 

em 14 partes, cada qual com três subdivisões, que até hoje 

compõem a estrutura fundamental da CBHPM. 
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Página da Revista O Cruzeiro, de 14/3/1964, mostrando a situação em Governador 
Valadares no período que antecedeu ao golpe militar de 1964. Nessa época houve 
perseguição a médicos acusados de serem “comunistas”. Na foto, trabalhadores 
rurais na antiga sede Fazenda do Ministério.
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Fugindo dos milicos

A turbulência política no Brasil, em 1964, colocou em 

lados opostos as ideologias políticas de direita e esquerda. 

Em Governador Valadares, fazendeiros eram de direita e 

trabalhadores rurais, de esquerda, ou “comunistas”. Quem 

defendia a causa dos trabalhadores rurais entrava na lista 

dos comunistas, que também abrigava quem supostamente 

fosse simpático à luta pela reforma agrária. Isso sem falar 

que, se os fazendeiros ou a polícia cismassem que alguém 

fosse comunista, mesmo sem motivo aparente, o problema 

estava criado.

Em seu livro de memórias, “Coisa minha”, o Dr. Hélio 

Arêas conta que em 1964, no dia seguinte à deposição 

do presidente João Goulart, ele foi ao Hospital São Lucas 

e, ao chegar lá, viu o hospital apinhado de fazendeiros 

raivosos. Perguntou a uma funcionária o que era aquilo: 

“Eles vieram matar os médicos comunistas”, disse a moça, 

assustada. Nisso, olhou pra trás e viu um fazendeiro 

empunhando um revólver. Pra quê? Correu pelo hospital, 

subiu as escadas e entrou na sala do Dr. José Raimundo 

de Miranda, e se abrigou debaixo de um birô. Quando a 

situação parecia estar mais calma, ele deixou o abrigo e 
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desceu as escadas, mas viu os médicos Dr. Modad Ali e Dr. Paulo 

Pedrosa com as mãos na cabeça pedindo calma aos fazendeiros, 

que estavam lá para matar o Dr. Milton Soares Ferreira, acusado 

de ser comunista. Mais correria, e por fim, livrou-se da situação 

complicada na qual havia se metido.

Os dias se passaram e a caçada aos comunistas seguiu. Os 

suspeitos eram levados ao Sexto Batalhão, em uma Kombi azul 

da PM. E não é que, num belo dia, o Dr. Hélio Arêas estava na  sua 

casa, e viu pela janela que a tal Kombi azul estava estacionando 

na sua porta? “Pronto, vieram me prender”, pensou. Mas não 

pensou muito. Correu para os fundos e pulou o muro, caindo no 

quintal do vizinho, o Dr. Randolfo.

Dias depois soube que a Kombi tinha ido buscá-lo, de fato, 

mas não pra prendê-lo. É que o Dr. José Raimundo de Miranda, 

aquele mesmo que lhe dera abrigo debaixo de um birô do 

Hospital São Lucas, havia lhe indicado para ser médico do 

Sexto Batalhão,  já que o Dr. Miranda, que era o médico daquela 

corporação, havia sido transferido para Mantena, MG. Ufa!
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Os ex-prefeitos e adversários na política, Dr. Ladislau Salles e Dr. Raimundo Albergaria, 
com uma equipe da Secretaria Obras Públicas e Viação de Minas Gerais, durante visita a 
Governador Valadares. O quarto na foto é Demerval José Pimenta, secretário da SOPV, e 
que anos depois se tornou presidente da CVRD (1946-1951). Acervo: APM.
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A Associação Médica de Governa-

dor Valadares é uma entidade que 

desde a sua fundação manteve-se 

fiel aos seus princípios e jamais se 

engajou na política partidária. Essa 

neutralidade se sustenta no fato de ser uma 

entidade classista que congrega profissionais 

com diferentes posicionamentos político-

-partidários, e também por ter os princípios 

voltados exclusivamente para a atividade 

médica. Mas a entidade abrigou sob o seu 

teto grandes adversários políticos, que em 

cima de um palanque disparavam uns con-

tra os outros, uma verborragia que conseguia 

ser séria e ao mesmo tempo hilária, coisas 

típicas da cena política. 

O duelo dos médicos era uma mostra do 

protagonismo da classe na sociedade vala-

darense, numa cidade com apenas 15 anos 

de existência.

MÉDICOS NA POLÍTICA
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Um desses protagonistas foi o Dr. Raimundo Soares de 

Albergaria Filho, sócio-fundador da Associação Médica de 

Governador Valadares, que até os dias atuais (e dificilmente 

perderá essa condição), é o recordista em ocupar o cargo de 

prefeito de Governador Valadares. Entre 1943 e 1963, ele foi 

prefeito por quatro mandatos. Nos dois primeiros mandatos 

(25/02/1943 a 16/11/1945 – 15/02/1946 a 30/12/1946) ele 

foi prefeito nomeado. À época, o Brasil vivia sob o cabresto 

da “ditadura Vargas” e não havia eleições municipais. Aliás, 

não havia eleição alguma. Com o fim da ditadura imposta 

pelo presidente Getúlio Vargas, cujo nome ameno era “Es-

tado Novo”, a implantação das eleições municipais trouxe 

de volta o “Morubixaba” (apelido do Dr. Raimundo Soares 

de Albergaria Filho), que venceu duas eleições e governou a 

cidade entre 31/01/1951 e 31/01/1955, depois, sucedendo a 

outro médico, o Dr. Ladislau Salles, comandou a Prefeitura 

no período de 31/01/1959 a 31/01/1963.

Morubixaba é uma palavra de origem indígena, que signi-

fica “chefe”. Ele era o chefe e os seus seguidores eram os “rai-

mundeiros”, pessoas pobres, que moravam nos arredores da 

cidade, e aos poucos foram conquistando outros espaços ur-

banos por meio das doações de lotes feitas pelo grande che-

fe, especialmente na área onde se localizava o antigo campo 

de aviação (aeroporto da cidade), no bairro de Lourdes, e no 

bairro Santa Terezinha, conhecido como “reduto dos raimun-

deiros”. Filiado ao PSD, partido que tinha muitas rusgas com 
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a UDN, o velho Morubixaba tinha grande prestígio com o 

alto escalão do governo do estado, território dominado pelos 

políticos do PSD durante anos.

No ano em que se deu a posse da primeira diretoria de 

AMGV, 1954, o Dr. Raimundo Albergaria era membro fun-

dador da entidade e prefeito de Governador Valadares. Foi 

um ano conturbado no cenário político nacional. A imprensa 

denunciava um “mar de lama” sob o Palácio do Catete, onde 

residia e despachava o presidente da República, Getúlio Var-

gas. O Rio de Janeiro era o Distrito Federal, dentro do Estado 

da Guanabara. As denúncias levaram à instabilidade política 

e em 24 de agosto, Getúlio Vargas não resistiu à pressão dos 

adversários e da imprensa, e se matou. 

Mesmo em meio à turbulência na cena política brasileira, 

em Governador Valadares houve eleição municipal, disputa-

da de forma ferrenha por dois médicos associados à AMGV: o 

Dr. Ladislau Salles e o Dr. Milton Cunha de Almeida. A comu-

nidade Síria era constituída, à época, por Chaim Salomão, 

Nacle Miguel Habib, Nacib Helal, o irmão do Nacib, Chafic 

Homaidan, sogro do Nacle, e outro membros locais. Era uma 

comunidade muito trabalhadora, muito respeitada, que só 

foi terrivelmente violentada e atacada na campanha políti-

ca: “os turcos vão mandar.” Foi o argumento que acharam 

contra o Dr. Ladislau Salles. Ficou alguma coisa, mas não 

impediu que ele vencesse a eleição, “não por méritos pró-
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prios, mas por defeito dos outros”, como ele dizia. O “lado 

com defeito” era o do Dr. Milton Cunha de Almeida, da UDN, 

que travou um duro debate eleitoral com o Dr. Ladislau Salles, 

do PTB. Quando o Dr. Ladislau anunciou que iria construir um 

hospital em Governador Valadares, o adversário contra-atacou 

dizendo que a promessa era falsa, porque com o calor de 40 

graus que assolava a cidade, seria impossível fazer uma cirur-

gia. Na verdade, o forte calor de Valadares poderia criar um 

ambiente caótico para as intervenções cirúrgicas, tornando-as 

de alto risco, e com o agravante de não existir, naquele tempo, 

os aparelhos de ar condicionado. A energia elétrica também 

não era suficiente para ligar tantos aparelhos elétricos.

Mas o Dr. Ladislau não deixou barato: “Ele (Dr. Milton 

Cunha) é diplomado em Vitória e lá também se opera, e tá 

na beira do mar. Como é que se opera no Rio de Janeiro? 

Como é que se opera em Vitória? Como é que se opera em 

Salvador? Quer dizer, é uma maliciosa acusação, a que eu 

não vou dar ouvidos. Estou dizendo aos senhores que se a ci-

dade colaborar comigo eu começo a construção de um hos-

pital, agora. Não vou fazer um hospitalzinho meia-sola. Vou 

fazer um hospital capaz de funcionar para omunicípio e para 

a região”, disse, à época, durante o debate eleitoral. 

Eleito, o Dr. Ladislau Salles assumiu a Prefeitura, em 1955, 

e viu que a situação político-administrativa de Governador Va-
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ladares era típica de uma cidade que ainda dava os primeiros 

passos. Foi obrigado a mudar o conceito da administração, 

adotando um regime de austeridade. “Cada centavo da Pre-

feitura era pesado, medido e contado antes de ser gasto. Nós 

tínhamos um objetivo, nós tínhamos de modificar a cidade”. 

À época, segundo ele, os valadarenses ficaram seis meses 

sem coleta de lixo. Pelos mesmos seis meses, os funcioná-

rios públicos municipais também não receberam salários.

Buscando a conciliação entre as forças políticas da época, 

o prefeito Ladislau Salles fez questão de esclarecer aos vala-

darenses que as suas relações com os partidos que o apoia-

ram, estariam no mesmo nível das relações que manteria 

com os partidos que o combateram, que não havia entrado 

numa campanha eleitoral para derrotar partido algum, mas 

para mudar o sentido da administração pública em Valada-

res, e os rumos da vida dos valadarenses. 

O discurso tinha como objetivo apaziguar os ânimos, mas 

as medidas tomadas pelo Dr. Ladislau Salles não foram tão 

bem recebidas pela população, apesar de serem necessárias. 

Logo no começo de sua gestão, o aspecto urbano da área cen-

tral foi mudado de forma estupenda. A avenida Minas Gerais 

possuía, calçadas largas nas laterais, e uma calçada, também 

larga, no meio da avenida, que contava com duas pistas de ro-

lamento. Essa calçada no meio da avenida servia para as mo-
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ças desfilarem e serem observadas pelos rapazes, que ficavam 

nas calçadas laterais. O desfile era conhecido como footing, 

uma caminhada brejeira que terminava na Praça Serra Lima, 

onde os casais se derretiam em amores inocentes. A remoção 

da calçada deixou alguns corações partidos e grande parte dos 

moradores da área central cuspindo marimbondos. “Nós que-

bramos uma tradição, arrancamos o canteiro do meio, sob 

protestos generalizados”. Convenhamos, não é difícil entender 

a gritaria popular. Na cabeça das pessoas, o último lugar a ser 

modificado em Valadares seria a avenida Minas Gerais, a pas-

sarela dos namorados, e dos namoricos inocentes. Pouco se 

lixando para os namoricos, forjados em arroubos juvenis, o 

médico prefeito tinha justificativas robustas para descaracte-

rizar o coração da cidade. As calçadas largas, laterais e cen-

tral, mais o calçamento, cenário romântico de uma cidade 

que surgira da velha Figueira, revestiam um solo que não era 

dotado de uma rede de esgoto capaz de atender às novas 

construções. Também não havia rede pluvial, fato que deter-

minava as inundações nos períodos de chuva. Casas e lojas 

ficavam alagadas, causando muitas reclamações dos mora-

dores e comerciantes. Somava-se a isso o engarrafamento do 

trânsito na cidade ainda pacata. “Se um caminhão estacio-

nasse na avenida, os automóveis não passavam”, explicou o 

Dr. Ladislau.

Assim, agradando uns e desagradando outros, a Prefeitura 

construiu uma rede de esgoto maior, a partir da Praça Serra 
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Lima até o Rio Doce, e também a rede pluvial, tudo antes de 

fazer o calçamento. Para fazer o calçamento, optou-se pelos 

bloquetes de cimento. O asfalto foi uma opção descartada 

pelo prefeito Ladislau Salles, pois, segundo ele, Governador 

Valadares era uma cidade semiconstruída, e o asfalto teria 

de ser quebrado em algumas ocasiões para a realização de 

pequenas obras e consertos menores. “A Avenida Minas Ge-

rais era cheia de casas de um só pavimento, construídas no 

tempo de Figueira, e uma vez que fossem construídos edifí-

cios, seria natural que o asfalto fosse arrebentado para fazer 

a ligação de água, esgoto, luz, essas coisas subterrâneas. En-

tão ia ficar uma colcha de remendos, porque nós sabemos 

que quando se remenda asfalto nem sempre o serviço fica a 

contento”, explicou.

...Então ia ficar uma 
colcha de remendos, 
porque nós sabemos 
que quando se remenda 
asfalto nem sempre o 
serviço fica a contento.

Então, a Prefeitura adotou o calçamento com bloquetes 

de cimento. À época, o prefeito cuidava pessoalmente de 

resolver a maioria das demandas municipais, especialmen-
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te aquelas relacionadas a obras. O Dr. Ladislau Salles foi a 

Belo Horizonte, e na Escola de Engenharia da Universidade 

Federal de Minas Gerais, se encontrou com um catedrático, 

especializado na matéria, o “Professor Dr. Fox”, que deu as 

instruções para a Prefeitura fazer os tijolos de cimento. 

Para se certificar da eficiência desse calçamento, o Dr. La-

dislau Salles foi a Barão de Cocais, por sugestão do Dr. Fox, 

da UFMG, ver que nas ruas pavimentadas com os bloquetes 

era possível circular até mesmo um trator de esteira.“Diante 

da autoridade do Dr. Fox, astuto como uma raposa, e dos co-

mentários maliciosos dos que perderam a eleição, eu fiquei 

com a sugestão do Dr. Fox. Fui a Barão de Cocais e verifiquei 

a resistência do calçamento. Deixei que o clamor se esten-

desse, na certeza de que aqueles que não tinham espírito im-

pregnado de paixão política reconheceriam o meu esforço”. 

O SURGIMENTO DO HOSPITAL REGIONAL

O hospital foi um objetivo perseguido pelo Dr. Ladislau 

Salles com empenho e habilidade política. Ele queria cons-

truir um hospital regional e com a ajuda do Dr. Júlio Soares, 

conseguiu marcar uma audiência com o presidente da Repú-

blica, Juscelino Kubistchek. Para que não houvesse um tom 

petebista no encontro com JK, ele levou o seu vice-prefeito, o 

dentista Dr. Hermírio Gomes da Silva, que era da UDN. 
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Para suprir a falta de um hospital, durante o mandato do 

Dr. Ladislau Salles, Governador Valadares ganhou um serviço 

similar ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-

cia) de hoje, o SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domi-

ciliar de Urgência), que deu trabalho a sete médicos, sendo 

que cada um trabalhava 1 dia por semana, atendendo as ur-

gências em vários pontos da cidade. O SAMDU foi uma me-

dida paliativa, enquanto o tão sonhado hospital não vinha.

As obras de construção do Hospital Regional (atual Hospi-

tal Municipal) andavam numa lentidão tremenda, por causa 

dos percursos burocráticos da verba destinada pela então Cia 

Vale do Rio Doce e pela Cemig. O dinheiro era controlado 

pelo SESP, que só o liberava mediante licitação. “Se a gente 

comprasse 50 metros cúbicos de areia, o SESP pedia pra fa-

zer licitação”, um absurdo, segundo o Dr. Ladislau.

Então, por decisão própria, por sua conta e risco, o Dr. 

Ladislau decidiu que a Prefeitura deveria aplicar o dinheiro 

no SESP sem concorrência pública, ou com concorrência lo-

cal, entre os fornecedores maiores, embora que em alguns 

casos, isso pudesse colocar a administração municipal em 

um beco sem saída. Foi o que aconteceu com a compra de 

britas. Quando a prefeitura abriu a concorrência para a com-

pra de brita, só havia uma britadeira em Governador Valada-

res, e que deu um preço considerado exagerado. A solução 

criativa, digna de um filho de “patrício turco” foi inusitada. 
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o Dr. Ladislau Salles autorizou a compra de 50 marretas e 

mandou um funcionário da Prefeitura subir até o Morro do 

Carapina, convidando as mulheres pobres para descerem a 

ladeira e vir quebrar pedra, cá embaixo, produzindo brita. E 

a proposta levada ao alto do morro foi tentadora. A Prefeitu-

ra pagaria às mulheres o mesmo preço exorbitante cobrado 

pela britadeira. As 50 mulheres desceram o morro com as 50 

marretas e os muitos metros cúbicos de brita foram surgindo 

a cada marretada.

Outra precariedade na prestação de serviços da prefeitura 

estava relacionada aos serviços funerários daqueles anos. O 

Dr. Ladislau Salles conta que havia um homem que usava 

uma perna de pau, cujo nome escapou de sua memória, que 

conduzia uma carroça, que na verdade era o carro funerário, 

denominado “Vai e Volta”. O caixão que transportava o de-

funto ficava preso à carroça por meio de algumas dobradiças. 

O cortejo fúnebre era uma coisa impressionante, dramáti-

ca, e ao mesmo tempo assombrosa. “Eu sofria vendo aquele 

homem, com aquela perna de pau, em cima da carroça, to-

cando o burro pelas ruas da cidade rumo ao cemitério, pra 

despejar uma criatura humana, ou ex-criatura humana, mas 

merecedor de respeito, afinal, um cadáver merece um pouco 

de respeito”, disse o Dr. Ladislau Salles.

Depois de um breve percurso pelas ruas da cidade, o car-
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roceiro chegava ao cemitério, à margem do túmulo, e virava 

a carroceria, presa ao chassi por dobradiças. “O corpo caía lá 

no fundo: bum!” Em seguida, voltava à área central e estacio-

nava a carroça no almoxarifado da Prefeitura. 

Quando o Dr. Ladislau assumiu a Prefeitura, no dia seguin-

te à posse, o valoroso servidor Sebastião Cunha, pai do ex-ve-

reador e professor Ilvece Cunha, falou em alto e bom som: 

“Dr. Ladislau, tá acabado o Vai e Volta?” 
“Sim, e acaba tarde! Compre umas tábuas e procure entre os 
nossos empregados quem faça um caixão tosco. Os mortos 
serão enterrados em um caixão de tábua, vestido com um 
pano. Acabou o Vai e Volta”.
“Eu posso queimar a carroça?” 
“Pode queimar em praça pública, que é o que ela merece.”

MODERNIDADE COM O RAIO-X

O primeiro aparelho de Raio-X de Governador Valadares foi 

adquirido pelo Dr. Ladislau Salles. A oportunidade para a com-

pra surgiu quando apareceu na cidade um representante da Ge-

neral Eletric e fez uma proposta tentadora. Explicou que uma 

Casa de Saúde de Vitória, ES, estava estudando a possiblidade 

de trocar o seu aparelho de Raio-X por outro mais moderno. 

“O Senhor se interessa em comprar o aparelho usado?” 

“E o aparelho, funciona?”
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 “Funciona, tanto que está funcionando lá.” 

“Então, vamos combinar as condições.” 

Combinadas as condições de pagamento e outras minú-

cias para o transporte e instalação da máquina, o negócio foi 

fechado. Mas a máquina demorou tanto a chegar em Gover-

nador Valadares que a sua chegada caiu no esquecimento. 

Até que em um dia qualquer, o agente da Estrada de Ferro 

Vitória a Minas, chamado Felicíssimo, bateu à porta da casa 

do Dr. Ladislau. Felicíssimo dos Reis Costa, este era o nome 

do ferroviário, figura amistosa e folclórica, amado e querido 

pelos valadarenses daquela época.

“Dr. Ladislau, chegou um vagão lá na estação, cheio de 

ferro-velho. Pra mim, ferro-velho, ou é do Sotero Ramos, ou 

é dos Irmãos Sales. O senhor está esperando alguma coisa?” 

O médico “turco” pensou:

“Quem sabe é meu aparelho de Raio-X?” 

E era. Descarregada a montanha de ferro-velho (o apare-

lho de Raio-X), o desafio era instalar a geringonça na Casa 

de Saúde, com suas centenas de pontas de fios de 4.000 

volts, todos sem proteção. Mas com paciência e destreza, e 

porque não dizer, sabedoria, o aparelho foi instalado e fun-

cionou, mesmo soltando algumas fagulhas. Quando chovia, 

a umidade tomava conta das paredes da Casa de Saúde, e 

os médicos, quando “batiam o Raio-X”, ao invés de o mem-

bro do corpo do paciente ser filmado (ou radiografado), saía 

do aparelho uma centelha e um estalo: pá! A descarga elé-
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trica atingia a parede úmida e dava um choque quase mor-

tal em quem estivesse colado a ela, como aconteceu com 

um paciente, que durante uma sessão de radiografia, estava 

em uma cama, do outro lado da parede da sala de radiolo-

gia. Sem ter nada a ver com o peixe, o pobre paciente qua-

se morreu eletrocutado, segundo o Dr. Ladislau, lembrando 

que o eletrocutado sobreviveu, graças a Deus, para narrar o 

seu infortúnio. 

Nessa Casa de Saúde, que funcionava na Rua Prudente 

de Morais, atrás do atual prédio da Prefeitura, trabalharam 

jovens médicos, como o Dr. Apgaua Filho, e outros, como o 

Dr. José Júlio Uchoa e o folclórico Dr. Arnóbio Pitanga. Fol-

clórico? Sim, claro! O Dr. Arnóbio, segundo o Dr. Ladislau 

era “um incorrigível”. Não apenas ele, mas também o seu 

cúmplice de farras, o comerciante Ivo de Tassis. “Quando 

a gente marcava uma cirurgia para o dia do carnaval. Aí, 

o Arnóbio me aparecia no centro cirúrgico, fazendo gritaria 

pelo corredor da casa, entrando nos quartos dos pacientes, 

cantando música de carnaval. Entrava também na sala de 

cirurgia, com máscara, claro, porém cantando e dançando”.

A VOLTA DOS QUE NÃO FORAM

Depois que deixou a Prefeitura, em 1959, a cadeira do Dr. 

Ladislau Salles foi ocupada, mais uma vez, pelo Dr. Raimun-
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do Albergaria, ou pelo “Morubixaba”, como queiram. Ele era 

o prefeito com dois nomes e com dois mandatos obtidos 

pelo voto direto. Isso, sem falar em outros dois mandatos 

obtidos por indicação do governo Vargas.

Numa época em que o médico era “deus”, os dois médi-

cos prefeitos eram endeusados pelos pacientes, e nem tanto 

pelos eleitores, embora aqueles que amam uma folga extra 

tenham motivos suficientes para amar o velho “Morubixa-

ba”. Foi ele quem assinou os decretos que instituíram dois 

feriados municipais: 30 de janeiro, aniversário da cidade, e 

13 de junho, dia de Santo Antônio.

E os dois seguiram na política com sucesso. Se elegeram 

deputado estadual e foram esquentar cadeira na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais. O Dr. Ladislau Salles entre 1959 

a 1963, e depois entre 9 de abril de 1964 a 5 de agosto de 

1965. O Dr. Raimundo Albergaria durante a 5ª legislatura da 

Assembleia (1963 a 1967), pelo PSD. Atuou também como 

suplente do legislativo mineiro, na 3ª legislatura (1955 a 

1959) e na 7ª legislatura (1971 a 1975).

O anedotário político de Governador Valadares tem o Mo-

rubixaba como grande protagonista. O jornalista Parajara 

dos Santos, no livro de crônicas “O Katzensprung”, escreveu 

uma entrevista fictícia com o velho Morubixaba, baseada em 

fatos reais, mas que é “a cara dele”. Vejamos:



HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

159

“Pois é – começou o deputado Raimundo Albergaria, tam-

bém conhecido como ‘Morubixaba’ – todo mundo sabe que 

eu dei a vitória ao Hermírio Gomes nas últimas eleições”.

__E daí?

__Daí que ele se aproveitou da soma das legendas, e eu, 

embora tivesse ficado tanto tempo fora da cidade, ainda es-

tive forte. Ele assumiu a Prefeitura e não me deu sequer um 

telefonema. Poderia até ter dito: “obrigado, Raimundo, estou 

no poleiro às suas custas. Nem isso fez. Aliás, o Hermírio 

sempre foi muito desatencioso com seus adversários.

E se o senhor fosse eleito, teria telefonado?

__Eu não. É claro que não se pode exigir essas gentilezas 

de um pessedista. Mas de um udenista, homem da elite po-

lítica, seria um dever.

E a distribuição de cargos?

__Bem, o razoável seria ele me telefonar e dizer: “Olhe, 

Raimundo, deixo-lhe três secretarias para a sua indicação”. 

Mas ele não me ofereceu, sequer a indicação de meia dúzia 

de braçais para o Semov.

O senhor, sem dúvida, é um homem agastado com o atual 

prefeito. Lembre-se que ambos são da Arena.

__A minha felicidade nunca está em jogo. Sou da Arena e 

vou morrer na Arena, mesmo que continue sendo presidida 

pelo Coronel Altino. Este, aliás, é igual ao Hermírio. Ele costu-

mava mandar-me sempre uma caixa de charutos, embora eu 

nunca tenha pitado uma vez na vida. Desta vez, eu soube que 

ele andou comentando: Enrolamos o Morubixaba igual charuto!
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Sim, mas quando o senhor se empossou na Assembleia, 

o Hermírio foi ao banquete que seus amigos lhe ofereceram.

__É verdade. Não me agradeceu sua eleição, não me ofe-

receu um cargo. Mas ao banquete ele foi.

E não é uma demonstração de amizade?

__Amizade ao frango, meu velho! Ele comeu 13 asas e 

nove peitos.

REZENDE, O AFILHADO DE LADISLAU

Não tão folclórico quanto aos dois primeiros médicos pre-

feitos, o Dr. Raimundo Monteiro de Rezende era cria política 

do Dr. Ladislau Salles, e foi vereador antes de ser o terceiro 

prefeito médico de Governador Valadares. Chegou à cidade 

em 1956. Ao chegar, prometeu a sua esposa, Hélvia, que fi-

caria fora da política por 10 anos. “A promessa foi feita, mas 

não foi cumprida. Mas ela me perdoou, depois de pensar no 

perdão por seis longos anos”, disse o Dr. Raimundo Rezende 

ao jornalista Parajara dos Santos. 

Culpa de quem? Do Dr. Ladislau Salles, o responsável pelo 

não cumprimento da promessa. De tanto seduzir o jovem 

médico, o Dr. Ladislau convenceu o Dr. Raimundo Rezende 

a assinar uma ficha de filiação ao PTB. Deu-lhe a caneta e 

por pouco não pegou na sua mão, fazendo-o assinar o papel. 

Pronto! Filiado ao PTB, o Dr. Raimundo Rezende se candida-

tou a vereador, em 1962. Resultado: foi eleito com a maior 
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votação daquele pleito, e na sequência, se elegeu presidente 

da Câmara Municipal. 

Disputou a Prefeitura em 1972, obtendo a maior votação, 

e por pouco não se elegeu prefeito. Só não foi porque naquela 

época o eleito seria aquele que obtivesse maior número de 

votos apurados na soma das legendas. Mas, em 1976, elegeu-

-se prefeito de Governador Valadares. As expressivas votações 

obtidas pelo Dr. Raimundo Rezende são atribuídas à sua con-

duta moral, aliada à sua capacidade de trabalho. Antes de ser 

prefeito, ele assumiu a direção do Hospital São Vicente e fez 

um trabalho de reorganização do HSV, fato que contrariou os 

Vicentinos que, com o decorrer do tempo e com os ótimos 

resultados proporcionados pelas mudanças, aprovaram o tra-

balho de reorganização, antes contestado.

Dr. Raimundo Rezende durante seu mandato. Foto do Museu da Cidade.
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Ele não era daqueles políticos que aceitavam “qualquer 

coisa”, era muito rígido na gerência da coisa pública e no 

trato com as pessoas. Assumiu a direção do Hospital Regio-

nal no lugar do Dr. Ladislau Salles, e depois, com a parceria 

do “padrinho político” (o Dr. Ladislau Salles, secretário de 

estado da Saúde), conseguiu verbas com o governador Maga-

lhães Pinto para prosseguir a obra de construção do Hospital 

Regional, e depois o transferiu para a Prefeitura, que se dis-

pôs a concluir as obras.

Como prefeito, sua marca administrativa foi a melhoria na 

infraestrutura urbana, com a pavimentação de muitas ruas 

e avenidas, principalmente nos bairros periféricos, que tam-

bém receberam minipostos de saúde. Sua obra mais vistosa 

é o prédio do Palácio da Cultura, onde se localiza o Teatro 

Atiaia, inaugurada em 1982.

RUY MOREIRA, O PAI DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Em 1986, mais um médico se elegeu prefeito de Gover-

nador Valadares: Dr. Ruy Moreira de Carvalho, considerado 

por muitos como o “pai dos funcionários públicos”. Foi o res-

ponsável pela realização do primeiro concurso público para 

a Prefeitura Municipal em toda a história do município. Até 

então, todos os setores da administração eram ocupados por 

pessoas indicados por “padrinhos políticos”. 
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Discutiu com os professores o estatuto do magistério e 

pagou a todos um salário justo. Em todas as escolas criou o 

projeto saúde, com professores treinados pela equipe médi-

ca. Davam-se noções de higiene aos alunos das escolas da 

periferia, que também tinham consultas médicas. Reformou 

e construiu escolas na zona rural.

Rompeu com o grupo político de Ronaldo Perim, que o 

lançou candidato a prefeito e praticamente o elegeu. O rom-

pimento lhe custou um desgaste político muito grande, mas 

preferiu ser fiel aos seus princípios.

MÉDICOS VEREADORES

Os médicos pioneiros, Dr. Xisto Rodrigues Coelho e Dr. 

O Dr. Ruy Moreira, em solenidade da Prefeitura. Foto do Museu da Cidade
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Milton Cunha de Almeida foram também os primeiros verea-

dores eleitos em Governador. A partir deles, outros médicos 

chegaram a exercer o cargo de vereador: Dr. Geraldo Gabriel 

Nunes Coelho, Dr. Milton Cunha de Almeida, Dr. José Hugo 

de Carvalho, Dr. Xisto Rodrigues Coelho, Dr. Raimundo Mon-

teiro de Rezende, Dr. César de Tassis, Dr. Augusto Barbosa da 

Silva Pereira, Dr. Reginaldo Gaião, Dr. Marcílio Alves da Silva, 

Dr. Luciano de Oliveira e Silva.
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Conjuntivite ou pleonasmo?

Benedito Valadares, aquele governador de Minas Gerais 
(ou interventor, como queiram), que deu nome à cidade de 
Governador Valadares, era um político tão esperto quanto 
simplório, como diziam seus críticos. Embora governasse 
Minas Gerais como interventor, era chamado de governa-
dor por quem o colocou para comandar o governo mineiro, 
ou seja, o Presidente da República, Getúlio Vargas.

Num belo dia, Valadares foi ao Palácio do Catete con-
versar com Getúlio. Na antessala, à espera do chamado 
para a audiência, foi avistado pelo Ministro da Educação, 
Gustavo Capanema, que estranhou os óculos escuros do 
governador mineiro.

Usando óculos escuros em um ambiente fechado, go-
vernador?

Sim, estou com conjuntivite nos olhos.

Ora, governador, não existe “conjuntivite nos olhos”, 
isso é um pleonasmo.

Bem, o diálogo foi interrompido pela secretária de Getú-
lio, que mandou governador e ministro adentrarem à sala 
do presidente. Getúlio, a exemplo de Capanema, achou 
muito estranho os óculos escuros de Valadares.

Barbaridade! O que é isso governador, que óculos são 
esses?

Bem, presidente, lá em Minas me disseram que eu estava 
com conjuntivite nos olhos, mas o Capanema, que é mais 
sabido que nós todos, me disse agora há pouco que isso é 
pleonasmo. Na dúvida, não tirei os óculos.



HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

167

O governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, falando ao microfone, duran-
te visita a Governador Valadares no fim da década 1930. Ao seu lado, em primeiro 
plano, o Comendador Seleme Hilel. Atrás do Comendador, de terno branco, o Dr. 
Raimundo Albergaria. Quase totalmente encoberto por Valadares, está o Dr. Mil-
ton Cunha de Almeida. Foto cedida por Teresinha Solha Hilel.
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OS PRESIDENTES

DR. JOSÉ PINTO MACHADO
Médico Sanitarista CRM 2484
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 28/10/1953 – 27/03/1957

DR. XISTO RODRIGUES COELHO
Clínico Geral CRM 1607
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 28/03/1957 – 28/12/1958

Fundador da Associação Médica de Governador Valadares (à épo-
ca, com a denominação Secção Regional da Associação Médica 
de Minas Gerais), o médico José Pinto Machado era sanitarista e 
atuava no SESP em Governador Valadares. Destacou-se na AMGV 
pelo pioneirismo na realização da primeira jornada médica, com a 
presença do médico oftalmologista Dr. Hilton Rocha, um dos gran-
des nomes da medicina no mundo, que depois da sua primeira 
visita à cidade, retornou várias vezes.

Figura de grande importância da medicina de Governador Valada-
res, o Dr. Xisto Rodrigues Coelho, à frente da AMGV, fez campanha 
para angariar fundos para a continuação das obras do Hospital 
Regional. Trabalhou muito na realização de jornadas médicas e 
recebeu a proposta do empresário Laércio Byrro, da Cia Telefônica 
de Governador Valadares, para a aquisição de 28 aparelhos telefô-
nicos pelos médicos. Na sua gestão, foi discutida a necessidade de 
uma sede própria para a AMGV e da Biblioteca científica.
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DR. LUIZ MARTINS DE ALMEIDA
Oftalmologista CRM 1608
Universidade Federal da Bahia
Presidente - 29/12/1958 – 14/10/1960

DR. MILTON SOARES FERREIRA
Ginecologia e Obstetrícia CRM 1604
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 15/10/1960 – 21/01/1963

OS PRESIDENTES

Durante a gestão do Dr. Luiz Martins de Almeida, os médicos 
consideraram inviável a construção de uma sede própria para a 
AMGV. Para não depender de favores para realizar suas reuniões, o 
Dr. Luiz alugou uma sala no Edifício Agro-Pastoril, a primeira sede 
da Associação Médica. Em seguida, numa época em que os apare-
lhos telefônicos eram raros, instalou uma linha telefônica na sala. 
Na sua gestão, Governador Valadares recebeu a visita do Ministro 
da Saúde, Prof. Mário Pinotti e do Prof. Dr. Hilton Rocha.

Numa época em que os médicos se divergiam em relação a vários 
temas, como a celebração de convênios, valores de honorários e 
outros, a gestão do médico Dr. Milton Soares Ferreira foi marcada 
pela campanha por uma maior coesão da classe, com discussão 
desses temas, estímulo às jornadas médicas e o intercâmbio com 
os grandes centros médicos do país. Na área científica, sua ges-
tão desenvolveu várias ações para combater a tuberculose, que na 
época era tratada sem exames laboratoriais.
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DR. MODAD ALI
Cirurgião Geral e Ginecologista
CRM 1630
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 22/01/1965 – 27/08/1967

DR. DELFINO SIMÕES DE S. NETO
Cirurgia Geral e Ginecologia CRM 2261
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 22/01/1963 – 21/01/1965

Um grande passo para a tão sonhada sede própria da Associação 
Médica de Governador Valadares foi dado na gestão do Dr. Delfino 
Simões, quando foi adquirida a sala do Edifício Agro-Pastoril. Com 
a sala comprada, foi criada a Galeria dos ex-presidentes da Asso-
ciação Médica, como forma de manter viva a memória daqueles 
que trabalharam pelo engrandecimento da associação. No início 
dos anos 1970, o Dr. Delfino Simões foi novamente eleito presi-
dente da AMGV.

Na gestão do Dr. Modad Ali, a AMGV abriu muitas discussões sobre 
questões administrativas entre os médicos e o INPS, defenden-
do uma remuneração justa pelo trabalho da categoria. Sua gestão 
também discutiu um plano para a criação de uma escola de en-
fermagem. Apoiou a criação da Universidade Vale do Rio Doce, 
que sediaria a Escola de Enfermagem. Investiu na educação conti-
nuada dos médicos e, para isso, organizou o II Congresso Médico 
Regional do Vale do Rio Doce.

OS PRESIDENTES
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DR. SEBASTIÃO LIMA FILHO
Gastroenterologia CRM 4927
Escola de medicina e cirurgiã do 
Rio de Janeiro – EMCRJ
Presidente - 21/01/1969 – 15/05/1970

DR. RAUL FERNANDO C. CORRÊA
Ortopedia CRM 1615
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente 28/08/1967 – 20/01/1969

A luta em defesa da construção da Casa do Médico foi uma das 
marcas da gestão do Dr. Raul Fernando à frente da Associação Mé-
dica de Governador Valadares. Com o apoio do Dr. Hilton Rocha, 
a AMGV pediu à Prefeitura incentivos para a construção de um 
prédio que abrigasse as classes liberais do município, incluindo 
a Casa do Médico. E como ainda prevaleciam sérias divergências 
entre os médicos e o extinto INPS, a AMGV tratou de discutir as 
questões mais difíceis entre a classe médica e a previdência social. 

Na gestão do Dr. Sebastião de Lima Filho, a AMGV prosseguiu na 
luta pela melhoria do atendimento no INPS. A valorização do mé-
dico foi uma das marcas da sua gestão. A discussão de temas po-
lêmicos como os que envolviam o INPS, o Funrural e os pagamen-
tos dos serviços médicos no período de sua gestão foi constante. 
Amante do futebol, o Dr. Lima Filho ganhou fama ao organizar as 
“peladas do Lima”. Por esse engajamento, teve seu nome dado ao 
campo de futebol da antiga sede da AMGV no bairro Universitário.

OS PRESIDENTES
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DR. PEDRO GALVÃO MENDONÇA
Clínico geral CRM 1631
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 29/03/1971 – 01/01/1974

DR. DELFINO SIMÕES DE S. NETO
Cirurgia Geral e Ginecologia CRM 2261
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 16/05/1970 – 28/03/1971

Nesta segunda gestão, o Dr. Delfino Simões de Souza Neto recebeu 
um apoio importante para a construção da Casa do Médico, que lhe 
foi dado pelo Prof. Dr. Hilton Rocha, e pelo Dr. José Gilberto, então 
presidente da Associação Médica Brasileira. Apesar dos apoios rece-
bidos, o sonho de ter a Casa do Médico teve sua realização adiada. 
Organizou o Estatuto da Seção Regional da Associação Médica de 
Governador Valadares e trouxe à cidade, o Dr. Edson Teixeira, um 
dos melhores cirurgiões do Brasil.

A grande marca da gestão do Dr. Pedro Galvão Mendonça foi a or-
ganização do estatuto da Associação Médica de Governador Valada-
res, que estava defasado e não contemplava os anseios da categoria. 
Também estimulou a educação continuada com a realização das jor-
nadas médicas. Na sua gestão, foi discutida a criação de uma coope-
rativa médica que teria como médicos cooperados todos aqueles em 
atividade no Vale do Rio Doce. A sugestão para criar essa cooperativa 
foi feita pelo médico Dr. Luiz Claro Pitanga.

OS PRESIDENTES
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DR. JOSÉ LUCCA
Ginecologia e Obstetrícia CRM 1622
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 15/11/1975 – 19/10/1977

DR. THEÓFILO S. DE ALMEIDA FILHO
Ortopedista CRM 1612
Universidade Federal do Rio de Janeiro
02/01/1974 – 14/11/1975

Nesse período difícil para a saúde pública em Governador Valada-
res, quando havia um embate ferrenho sobre o atendimento da 
população de baixa renda, à época chamada de “indigente”, o Dr. 
Theófilo Soares de Almeida Filho conseguiu resolver o problema 
com a abertura do Hospital Regional, e aos poucos, foi trabalhan-
do para que houvesse melhoria no atendimento médico naque-
le hospital. O Dr. Theófilo Soares ocupou a presidência da AMGV 
anos mais tarde, entre 20/10/1987 e 15/10/1989.

A passagem do Dr. José Lucca pela Associação Médica de Gover-
nador Valadares, como presidente, foi vibrante, como ele mesmo 
diz. Para ele, “uma entidade não é grande apenas por um indiví-
duo, mas pelos gestores que passam por ela”. Na sua gestão, foi 
inaugurada a galeria dos ex-presidentes, como forma de reconhe-
cer e valorizar o trabalho dos médicos que passaram pela AMGV.  
Também foram realizadas as jornadas médicas, sempre discutindo 
temas de interesse de várias especialidades.

OS PRESIDENTES
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DR. GENSERICO BARROSO FILHO
Cirurgia Geral CRM 3983
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 20/10/1977 – 02/10/1979

O estímulo às reuniões científicas e a mobilização para a compra 
de salas que seriam utilizadas como sede da AMGV foram marcas 
importantes da gestão do Dr. Genserico Barroso Filho. Outra im-
portante ação de sua gestão foi o início das discussões para a cria-
ção da Unimed em Governador Valadares. Combateu os planos de 
saúde que adotavam o sistema de pré-pagamento. Na área cientí-
fica, foram realizadas as jornadas médicas e a proposta à criação 
de um Departamento de Cirurgia.

DR. LUIZ MARTINS DE ALMEIDA
Oftalmologista CRM 1608
Universidade Federal da Bahia
Presidente - 03/10/1979 – 15/10/1981

O Dr. Luiz Martins de Almeida ocupou pela segunda vez a pre-
sidência da AMGV. O trabalho na segunda gestão foi dedicado 
à luta por melhores condições de trabalho dos médicos e pelas 
ações para a construção da sede própria, sonho sonhado desde 
que ocupou a presidência pela primeira vez. Como a construção 
da sede própria era algo inatingível, à época, o Dr. Luiz Martins 
iniciou o plano para adquirir salas para a sede da AMGV no Edi-
fício Montenegro.

OS PRESIDENTES
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DR. CARLOS ALBERTO PERIM
Cirurgia Geral CRM 8181
Faculdade de Medicina do  
Triângulo Mineiro
Presidente - 15/10/1981 –15/10/1983

A gestão do Dr. Carlos Alberto Perim ocorreu em um cenário onde 
o número de médicos associados era pequeno. A receita da AMGV 
era diminuta, mas mesmo assim, comprou a sala do Edifício Mon-
tenegro. Na área científica foi promovido o 4º Congresso Médico 
Regional de Governador Valadares; 3º Encontro Minas/Espírito 
Santo de Gastroenterologia e 2º Congresso Médico do Vale do Rio 
Doce. Uma marca importante da gestão do Dr. Carlos Alberto Pe-
rim foi a discussão sobre os convênios médicos.

DR. MARCÍLIO ALVES DA SILVA
Cirurgia Geral CRM 6279
Universidade Federal de Pernambuco
Presidente - 16/10/1983 – 17/10/1985

A luta pela melhoria dos convênios médicos, com trabalho intenso 
junto às instituições públicas e privadas, iniciada na gestão ante-
rior, do Dr. Carlos Alberto Perim, foi desenvolvida de forma eficaz 
na gestão do Dr. Marcílio Alves da Silva. Nesse trabalho, foram 
discutidas as normas para a celebração de convênios médicos e 
as relações de trabalho entre os médicos e o INAMPS. Também foi 
marca de sua gestão, a luta em benefício da saúde, do aperfeiçoa-
mento científico e do apoio, sobretudo, à classe médica. 

OS PRESIDENTES
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DR. ABRAHÃO FARIA NETO
Urologia, Nefrologia e MT CRM 8453
Universidade Federal do Espírito Santo 
Presidente - 18/10/1985 – 19/10/1987

O Dr. Abrahão Faria Neto esteve à frente da AMGV numa época 
em que a categoria se encontrava desagregada, com vários grupos 
de médicos ligados aos interesses de clínicas e hospitais. A luta 
pela criação do Sindicato dos Médicos e a defesa dos direitos dos 
médicos foram marcas de sua gestão, que serviu para agregar os 
profissionais da medicina e desenvolver ações de interesse coleti-
vo, como a política dos convênios, cujas discussões e ações resul-
taram na histórica derrota do convênio Golden Cross.

DR. THEÓFILO S. DE ALMEIDA FILHO
Ortopedista CRM 1612
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Presidente - 20/10/1987 – 15/10/1989

Uma importante conquista dos médicos de Governador Valadares 
se deu na gestão do Dr. Theófilo Soares de Almeida Filho, com a 
implantação do Sindicato dos Médicos de Governador Valadares. 
Até então, a Associação Médica de Governador Valadares não ti-
nha, sob o aspecto legal, a prerrogativa de defender os interesses 
dos médicos como tem o SindMed-GV.  A gestão do Dr. Theófilo se 
preocupou com o lazer dos médicos e criou a Olímpiada Médica 
(Olimed).Também apoiou a promoção dos estudos científicos. 

OS PRESIDENTES
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DR. AROLDO DE PAULA ANDRADE
Clínica Médica CRM 9877
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Presidente - 16/10/1989 – 19/09/1991

O Dr. Aroldo de Paula Andrade assumiu a presidência da Associa-
ção Médica de Governador Valadares no final da “década perdida” 
(anos 1980). Sua gestão deu atenção especial à educação continua-
da, promovendo discussões científicas importantes, como aquelas 
realizadas no congresso na área trauma, no Hospital Municipal. 
Teve atenção especial com a celebração de convênios, impedindo 
a entrada de convênios na cidade, que fossem lesivos ao trabalho 
do médico. Criou o Departamento de Medicina do Trabalho.

DR. AUGUSTO B. DA SILVA PINHEIRO
Pediatra CRM 10513
Escola Superior de Ciências da 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, ES.
Presidente - 20/09/1991 – 16/09/1993

O grande desafio do Dr. Augusto Barbosa da Silva Pinheiro foi tra-
zer calmaria à turbulência resultante do clima hostil que havia en-
tre os médicos do Hospital Municipal e a Prefeitura de Valadares 
no início dos anos 1990. Mediou a situação e trabalhou para impe-
dir o fechamento do hospital. Nesse contexto, desenvolveu ações 
para fortalecer o SindMed-GV, tornando o sindicato mais ativo nas 
reivindicações e defesa dos direitos da categoria. Criou a Delega-
cia Seccional do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. 

OS PRESIDENTES
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DR. MANOEL ARCÍSIO R. ARAÚJO
Ginecologia e Obstetrícia CRM 15699
Unimontes, MG
Presidente - 06/10/1995 – 16/10/1997

Foi na gestão de Dr. Manoel Arcísio, que a Associação Médica de 
Governador Valadares adotou esta denominação, de forma legal. 
Até então, legalmente, a denominação era Secção Regional da As-
sociação Médica de Minas Gerais, que não possuía CGC (hoje, CNPJ) 
próprio. Reivindicou o pagamento de salário justo para os médicos 
do Hospital Municipal, que chegaram a ficar 6 meses sem receber. 
Criou o Jornal do Médico e o Departamento de Convênios, além de 
fazer a reforma do auditório da sala 1.108, no Edifício Montenegro.

DR. WILSON MORLIN PEREIRA
Cirurgia geral, Coloproctologia CRM 
13792
Faculdade de Medicina de Valença - RJ
Presidente - 17/09/1993 – 05/10/1995

O incentivo à pesquisa e estudos científicos foi marca importante 
da gestão do Dr. Wilson Morlin Pereira, que promoveu um gran-
de congresso médico em Governador Valadares, reunindo diver-
sas especialidades médicas, como cirurgia, pediatria, ginecologia 
e obstetrícia.Teve atenção especial na celebração de convênios. 
Ampliou o patrimônio da AMGV com a a aquisição da segunda 
sala no Edifício Montenegro, que abrigou a sede administrativa da 
associação e o SindMed-GV.

OS PRESIDENTES
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ARNOLDO DE SOUZA
Cardiologia CRM 18399
Formado na Faculdade 
de Medicina de Petrópolis – RJ
Presidente - 17/10/1997 – 25/08/1999

O Dr. Arnoldo de Souza desenvolveu na AMGV uma gestão demo-
crática. Buscou afirmar a marca da entidade junto à comunidade, 
criando o concurso para a logomarca da entidade e ampliando o 
Jornal do Médico. Reestruturou e fortaleceu o departamento de 
convênios. Reformou a sala da AMGV no Edifício Montenegro, tor-
nando-a mais funcional, com o centro de estudos no último andar. 
Buscou da criação da Casa do Médico, com a compra de um ter-
reno no qual foi construída a área de lazer inaugurada em 1999. 

DRA. MARIA DE FÁTIMA L SANTOS
Ginecologia e Obstetrícia CRM 12166
Universidade Federal de Minas Gerais
Presidente - 26/08/1999 – 24/10/2002

A Dra. Maria de Fátima Lopes dos Santos foi a primeira mulher 
a presidir a Associação Médica de Governador Valadares. Na sua 
gestão foi criada, junto com o SindMed-GV, a Comissão de Defesa 
do Médico. Entre suas ações destacam-se a ampliação do patri-
mônio da AMGV, como a aquisição de três lotes anexos ao terreno 
adquirido na gestão anterior, no bairro Universitário, que foram 
destinados à construção da sede própria. Implantou a Comissão 
de Defesa do Médico e a Assessoria de Comunicação Social.

OS PRESIDENTES
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DR. PAULO ROBERTO DE A. BICALHO
Clínico geral, Coloproctologista CRM 5473
Faculdade de Ciências Médicas - BH
Presidente - 18/09/2005 – 20/11/2008

Os primeiros planejamentos para a elaboração do projeto de cons-
trução da tão sonhada sede própria da Casa do Médico foram ini-
ciados na gestão do Dr. Paulo Roberto de Azevedo Bicalho. Por 
meio de concurso entre estudantes de arquitetura da Univale, foi 
escolhido um projeto preliminar, que posteriormente passou por 
adequações. Na capacitação médica, foram promovidas as jorna-
das médicas envolvendo as diversas especialidades. Também foi 
criado o Departamento de Comunicação e Marketing.

DR. MARCO AURÉLIO PIFANO
Médico homeopata CRM 16761
Universidade Severino Sombras 
Vassouras, RJ
Presidente - 25/10/2002 – 17/09/2005

Na gestão do Dr. Marco Aurélio Pifano, foi comemorado o cinquen-
tenário da entidade, com homenagens aos fundadores da Associa-
ção Médica. Priorizaram-se os eventos de educação continuada, 
promovendo cursos juntamente com o CRM/MG e AMMG, amplian-
do o conhecimento médico. Implantou a CBHPM (Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que norteia os 
valores de honorários para procedimentos médicos), além de even-
tos esclarecedores a respeito de erros na atividade médica.

OS PRESIDENTES
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DR. RÔMULO CÉSAR LEITE COELHO
Gastroenterologia CRM 20733
Faculdade de Medicina de Barbacena
Presidente - 30/10/2008 – 20/11/2014

O longo período no qual o Dr. Rômulo César Leite Coelho ocupou a 
presidência da Associação Médica de Governador Valadares foram 
marcados pelas ações voltadas à construção da Casa do Médico, 
no Comercial La Vitta. Essas ações foram desenvolvidas por meio 
de atos de coragem, e sobretudo sabedoria, todos descritos neste 
livro. A defesa intransigente dos direitos dos médicos, especial-
mente dos temas relacionados aos convênios, também marcou a 
gestão do Dr. Rômulo César à frente da AMGV.

DR. ROBERTO CARLOS MACHADO
Ginecologia e Obstretrícia CRM 12065
Universidade Federal de Juiz de Fora, MG
21/11/2014 – Atual presidente 

A construção e a conclusão das obras da Casa do Médico, no Co-
mercial La Vitta, foi, sem dúvida, o grande mérito da gestão do Dr. 
Roberto Carlos Machado. Nas gestões anteriores à sua, trabalhou 
muito ao lado do Dr. Rômulo César Leite Coelho para a construção 
da -sede própria. Também criou o cartão Clubemed, a parceria 
com o Núcleo de Desenvolvimento Humano da Unimed e um ser-
viço de consultoria para orientar os médicos sobre aposentadoria, 
feito pela empresa Autem, de Belo Horizonte, MG.

OS PRESIDENTES
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Os médicos no bico do urubu

Doutor Darlan, telefone pro senhor. É do cemitério!

Alô, Doutor Darlan? Bom dia! Meu nome é Juca Veira, 
sou do Cemitério mais chique de Governador Valadares e 
estamos com uma promoção espetacular e jamais vista 
por aqui: uma quadra exclusiva no nosso gramado, só 
para médicos. Jazigos maravilhosos, cobertos por uma 
grama de verdura sem par...

Tá maluco? Eu faço uma força danada pra tolerar essa 
turma aqui nesse mundo e ainda vou ter de conviver lado 
a lado com todos eles, para todo o sempre?

Dias depois da tentativa frustrada de Juca Veira, de 
vender sua quadra exclusiva para médicos num cemitério 
chique, o pediatra Darlan Correa ouviu do médico Álvaro 
Portugal uma ideia um pouco mais reluzente:

Acabo de criar uma associação sem fins lucrativos, 
partidária e apartidária, desportiva e sedentária, cultural 
e culinária, e ordinária, enfim, uma associação para todos 
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os médicos que estão mais pra lá do que pra cá. Anote aí o 
nome: Mebiuru.

Mebiuru?

Sim, Mebiuru: Médicos no bico do urubu. Uma associação 
dos médicos que foram chamados, estiveram quase lá, 
chegaram a ver aquela luz opaca vindo tragar suas vidas, mas 
voltaram para ficar mais um tempo aqui na terra, ouvindo 
bossa nova, jazz, MPB, rock, blues, comendo e bebendo do 
bom e do melhor, jogando futebol ou torcendo pelo time do 
coração, falando de política e outros temas.

E lá se foram os dois médicos e atrás deles, outros colegas, 
formando a turma que está no bico do urubu ou quase lá, a 
turma da hora extra, aquela cujo coração tá batendo por pura 
teimosia. 

A Mebiuru é isso aí, e quando se reúne, é só alegria. O 
churrasco rola solto. Cerveja, vinho, refrigerante, água 
mineral e sucos. A música embala as conversas, que são sobre 
tudo aquilo que vale a pena falar, principalmente da vida 
alheia. Não escapa ninguém, nem mesmo os médicos, nem as 
especialidades médicas. Os encontros acontecem na chácara 
do Dr. Álvaro Portugal, que além de médico é músico. Logo, 
rola uma música ao vivo, sempre com gente talentosa. Em 
meio à descontração e ao bom humor, os médicos no bico do 
urubu louvam a vida, porque viver sem um sorriso é muito 
triste, aliás, nem vale a pena viver.

Em um dos encontros do Mebiuru, cogitou-se construir 
uma sede própria para esses médicos abençoados, talvez uma 
sede bem maior que a da Associação Médica de Governador 
Valadares. A ideia foi abortada imediatamente quando alguém 
se lembrou que o arquiteto dessa obra seria aquele que ligou 
pro Dr. Darlan apresentando seu projeto, com grama de 
verdura sem par. Lembram do Juca Veira?  Pois é. Cala-te, 
boca!

Vida longa aos médicos que estão no bico do urubu! Vida 
longa à Associação Médica de Governador Valadares!
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A Unimed Governador Valadares nasceu dentro da Associação Médica de GV, 
em 1991, graças à força de trabalho dos médicos que ao longo dos anos bus-
caram dignidade, valorização profissional e prestação de serviços de excelência 
à população. No início, a Unimed-GV funcionou durante dois meses na sala da 
AMGV, no Edifício Montenegro. Cresceu e ocupou duas lojas do mesmo edifício 
durante 12 meses. Mudou-se para sua primeira sede na Avenida Brasil e com 
o decorrer dos anos alçou voos mais altos. Hoje, as marcas deste crescimento 
estão em vários pontos da cidade, na sua nova sede administrativa, na Casa 
Unimed, no moderno hospital recém-inaugurado, e em outros espaços. No en-
tanto, o maior patrimônio da Unimed-GV é formado pelos seus cooperados, cujo 
trabalho fazem a sua grandeza e orgulham a Associação Médica de Governador 
Valadares.

UNIMED-GV, ORGULHO DA ASSOCIAÇÃO 
MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

Dr. Arcênio Mendonça, durante palestra, nos anos 2.000

Pronto Atendimento, anos 2.000

O céu é o limite



HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOVERNADOR VALADARES

186

Casa Unimed

Sede Administrativa

Hospital Unimed


