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1 – INTRODUÇÃO

O dossiê de tombamento das Fachadas da Edificação dos Correios é parte fundamental do processo

de preservação do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni. Sua importância para os moradores passa pelo

fato dele estar localizado no “marco zero do município”, onde houve uma das primeiras construções do an-

tigo povoado de Philadélphia. Além disso, ele se insere no conjunto da Praça Tiradentes, o mais importan-

te centro comercial e administrativo da cidade, e abriga desde o início da sua edificação, que ocorreu na

década de 30 do século XX, a sede dos Correios de Teófilo Otoni, o que liga este bem à história da comuni-

cação do país, inserindo-o também no cotidiano da população.

O tombamento é um ato público de reconhecimento do valor cultural de um bem a partir da trans-

formação deste em um patrimônio oficial e da instituição de um regime jurídico especial de propriedade,

proibindo assim a sua destruição ou descaracterização. Assim, através do tombamento é concedido ao bem

cultural um atributo para que nele se garanta a continuidade da memória. 

O dossiê de tombamento tem como objetivo fornecer subsídios sobre o bem cultural, no caso, o

prédio dos Correios, que, analisados, permitirão decisão quanto à pertinência do uso desse recurso legal

para promover sua salvaguarda. Sua elaboração constitui uma das etapas do processo de tombamento que

se dá através de: identificação do bem cultural, tombamento provisório, decreto de tombamento, inscri-

ção no livro de tombo e publicação do ato de tombamento.

A metodologia utilizada na elaboração dos trabalhos consistiu na realização de pesquisa documen-

tal nas instituições públicas de Teófilo Otoni, pesquisa bibliográfica, com leitura de artigos, livros e publi-

cações diversas sobre a história do município, pesquisa de campo e oral, que consistiu na entrevista de im-

portantes personagens da cena local, seguida da análise e elaboração do dossiê.  

Após o cumprimento de todo processo de tombamento, o dossiê será arquivado e sua divulgação se

dará em locais públicos, com vistas a valorização e proteção, planejamento e pesquisa, conhecimento de

potencialidades e educação patrimonial.
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2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

A história da região onde hoje se localiza o município de Teófilo Otoni se inicia nos primeiros sécu-

los de colonização da América Portuguesa com a presença de alguns bandeirantes no século XVI que come-

çaram a penetrar o nordeste de Minas Gerais em busca de metais preciosos. Essas iniciativas, entretanto,

não levaram a um estabelecimento e aprofundamento das atividades na região, lembrando que os maiores

focos mineradores se concentraram no século XVIII e na região em torno de Ouro Preto, Sabará, São João

del Rey, Diamantina e na região do Jequitinhonha, entre outras. Somente no século XIX a região do Mucuri

começou a ser melhor conhecida e ocupada.

Em estudos sobre a região das minas no século XVIII, encontram-se pesquisas que focalizam a im-

portância das áreas periféricas à mineração, onde a lei, a ordem e a fiscalização imposta pela Coroa Por-

tuguesa ora não chegavam, ora não era possível ser colocada em prática. Esses espaços acabavam forman-

do territórios de mando, quando próximos aos centros econômicos ou próximos aos caminhos de escoa-

mento do ouro, representando uma ameaça constante aos carregamentos bem como aos responsáveis pela

sua condução, fiscalização e proteção. Esses territórios sujeitos às emboscadas e propícios ao contraban-

do, assim como aqueles mais afastados mas que também constituíam territórios de difícil fiscalização e

que nem sempre haviam sido efetivamente colonizados, são tratados em muitos estudos como regiões de

fronteira, como sertões, matas, ou outras denominações. Dessa forma, alguns autores tratam a região do

leste de Minas, como também a Serra da Mantiqueira, no século XVIII e primeiras décadas do XIX como

mata, ou como área de fronteira, por não fazer parte de rotas comerciais e não ter passado por um pro-

cesso de ocupação, embora a região fosse habitada por povos indígenas. A região do Mucuri era, até as pri-

meiras décadas do XIX “uma região intencionalmente inexplorada para dificultar as saídas para o contra-

bando de metais preciosos, um cinturão de mata que evitava os descaminhos do ouro”.

O século XIX se iniciou com a chegada da família real portuguesa em solo colonial o que levou a

uma busca por maior conhecimento do território. Nesse contexto, houve por parte do governo o incentivo

à vinda de estudiosos, naturalistas, artistas, que passaram a percorrer o território e registrar aspectos na-

turais e humanos encontrados nos seus percursos, contribuindo para o conhecimento e divulgação até mes-

mo fora dos domínios portugueses dos elementos que formavam a América Portuguesa e posteriormente,

ainda no século XIX, o Brasil Império. Saint Hilaire foi um desses naturalistas que registraram aspectos so-

bre a natureza, o  povoamento e a relação deste com os indígenas no nordeste e leste de Minas Gerais.

Com a corte portuguesa na América, a colônia passou a viver um processo de descaracterização em

relação ao pacto colonial que culminou com independência e o estabelecimento de um Estado Imperial. A

partir desse momento o Império passou a incentivar o conhecimento, a “civilização” e a manutenção da

unidade das muitas e distantes regiões que compunham o território nacional. Além da preocupação com a

unidade territorial havia a necessidade de se construir e incentivar um sentimento de pertencimento, de

identificação da população com o território, havia a necessidade de se construir uma nação. Somando-se a

esses fatores, transformações tecnológicas e ideias políticas, econômicas e sociais circulavam internacio-
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nalmente influenciando as relações externas e as políticas internas implementadas pelo governo imperial

no século XIX.

Destaca-se o universo de valores dos séculos XVIII e XIX voltados para a racionalidade e, nesse sen-

tido, a mata juntamente com os nativos, com os insetos e animais, contrapunham-se às políticas civiliza-

doras.

“A mata, (...) aparecia como enigma a ser decifrado: não mais impenetrável, mas local a ser domado

por amplas desflorestações, dando lugar a fazendas, áreas de cultivo, aldeamentos para os índios

trabalharem e fossem assimilados à sociedade imperial, trilhas, quarteis de segurança, núcleos de

colonização(...)”(DUARTE)

De acordo com os interesses do império, o presidente da província de Minas, Antônio da Costa Pin-

to, contratou o engenheiro francês Pierre Victor Renault para explorar as matas do rio Mucuri e de Todos

os Santos, com o objetivo de estabelecer uma colônia de degredados e estimular um povoamento, ofere-

cendo maior segurança contra os ataques indígenas. O relatório de Renault traça diversos perfis da região

dos diferentes povos indígenas, do impacto da queda da produção aurífera e da produção algodoeira, das

dificuldades do escoamento da produção devido às grandes distâncias, a possibilidade de se fazer uma li-

gação da região do Jequitinhonha com o litoral a partir do Mucuri uma vez que, segundo seu relatório, o

rio Mucuri seria todo navegável. 

Em 1847 tendo conhecimento sobre o relatório de Renault o comerciante e liberal Theóphilo Bene-

dito Ottoni enviou um documento para a imprensa e congresso sobre a possibilidade de desenvolvimento

da região do Jequitinhonha a partir de uma companhia de navegação e comércio pelo rio Mucuri. Com in-

teresses em expandir a civilização, o conhecimento, mapeamento e segurança sobre o território nacional,

de acordo com as ideias e interesses da elite brasileira, o governo imperial aprova a proposta de Theophilo

B. Ottoni de criar a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, dando-lhe, privilégios e concessões

para que fosse implantada a navegação, até onde fosse possível, e uma estrada que ligasse o litoral da Ba-

hia à região hoje denominada Minas Novas e, posteriormente, ao Serro. Com relação ao governo provincial

mineiro ficou acertado o monopólio completo de todas as comunicações das comarcas ao norte de Minas

por oitenta anos como também a garantia de um destacamento de trinta praças (militares) para segurança

da região. A Companhia do Mucuri foi fundada na primeira década do governo de D. Pedro II, em 1847,

quando os liberais tinham grande influência junto ao Imperador, e teve seu momento de crise, encampa-

ção e liquidação no período em que o governo imperial tinha em sua base política os conservadores, entre

1858 e 1862. (ACHTSCHIM)

Investir no Mucuri seria, para Ottoni, a alternativa de comunicação que necessitava o vale do Je-

quitinhonha, aproveitando também a fertilidade do seu solo, tendo na agricultura o principal elemento

para povoar e desbravar as matas. O Mucuri poderia, assim, reabilitar a produção e comércio do algodão,

encurtando a comunicação até o Atlântico, e, consequentemente, barateando o transporte.
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As primeiras viagens de Theóphilo B. Ottoni à região do rio Mucuri possibilitaram o reconhecimento

de fato das verdadeiras condições da região e das dificuldades que deveriam ser enfrentadas e contorna-

das para o sucesso da empreitada. O primeiro trabalho da Companhia foi desobstruir o rio Mucuri que, ao

contrário dos relatos de Renault, não era totalmente navegável. Assim, foi necessário construir uma estra-

da ligando Santa Clara, na divisa com a Bahia, até a um local estratégico na metade do caminho até Minas

Novas. O contato com os indígenas que habitavam a região também se tornou um desafio uma vez que essa

relação nem sempre se deu de forma amistosa, consta que o próprio Theophilo B. Ottoni teria negociado

com alguns líderes desses povos a doação de terras para que ele e aqueles que o acompanhavam nas obras

da Companhia pudessem se estabelecer. Neste local, às margens do Rio de Todos os Santos foi fundado em

1853 o povoado de Philadelphia, atual cidade de Teófilo Otoni.

Segundo o histórico da cidade de Teófilo Otoni produzido por Igor Sorel, Philadélphia foi criada

para dar apoio à Cia do Mucuri e ser a sede da empresa. Em Philadélphia foram erguidos os armazéns para

estocagem e venda de produtos da terra ou da Corte e ali funcionava a alfândega onde se pagava um pedá-

gio para transitar na estrada Santa Clara, que ligava Santa Clara à Philadélphia. A partir daí, o transporte

era feito em lombo de animais, em uma picada dentro da mata até Minas Novas. Abaixo da Cachoeira de

Santa Clara as mercadorias eram transportadas por via fluvial pelo rio Mucuri.

A partir de 1853 teve início as obras que deram infraestrutura ao povoado. Nesse processo, alguns

engenheiros e técnicos haviam sido contratados por Theophilo B. Ottoni para as obras da Companhia den-

tre os quais destacou-se o engenheiro alemão Roberto Schlobach da Costa que fez o alinhamento da pri-

meira rua de Philadélphia já no ano da sua fundação, seguindo orientação norte-sul, denominada na época

Rua Direita, posteriormente rua João Pessoa, atual avenida Getúlio Vargas. As ruas transversais cortavam-

na com uniformidade, todas em ângulo reto. Desse modo foram traçadas as ruas Engenheiro Antunes, Dr.

Manoel Esteves, Visconde do Rio Branco, Francisco Sá e as praças Tiradentes, Argolo (não existe mais) e

dos Alemães, hoje inteiramente modificada. Theóphilo B. Ottoni solicitou ainda do responsável pela im-

plantação da cidade que, ao longo das ruas alinhadas, fossem demarcados lotes para o assentamento de

colonos. Dessa forma, Philadelphia foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, assim como a cida-

de de Petrópolis que além de projetada ainda foi marcada pela presença de relevante quantidade de imi-

grantes europeus, sobretudo, alemães.

Em 1856 foi criada a Paróquia Imaculada Conceição e em 1857 Philadelphia foi elevada a distrito

pela lei provincial nº 808 de 3 de julho, criando assim, o distrito de Nossa Senhora da Conceição de Phila-

delphia. 1857 foi o ano em que começou a funcionar a primeira escola na Fazenda Itamunheque, do Dr.

Manoel Esteves Ottoni, onde ele foi professor; e foi quando chegaram os primeiros carros de 4 rodas, al-

guns puxados por bestas, outros por bois, o que foi muito festejado. Nesse mesmo ano Philadélphia era

elevada à Freguesia e numa capela provisória o vigário de Minas Novas, José Pacífico Peregrino e Silva re-

zou a primeira missa e realizou o casamento do Capitão Leonardo Esteves Ottoni com a senhorita Maria Le-

opoldina de Araújo Maia. Em 1858 chega o vigário Padre Luiz Bignagui Brasileiro, com a incumbência de

pastorear a Vila de Santa Clara, Philadéphia e ser o capelão militar da Colônia Militar de Urucu.
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As mudanças ocorridas no contexto histórico do século XIX interferiram diretamente no cotidiano e

na mentalidade das pessoas tanto no continente europeu quanto no americano. A revolução industrial co-

meçada na Inglaterra no final do século XVIII se expandiu no restante da Europa no decorrer do século XIX,

alcançando distantes regiões e necessitando cada vez mais de matéria-prima e de mercado consumidor. No

continente americano as grandes regiões que ainda preservavam o sistema escravocrata começaram a ser

pressionadas para que acabassem com a escravidão e adotassem o trabalho assalariado, que melhor aten-

deria à necessidade de mercado consumidor dos produtos industrializados. Associados às pressões externas

os movimentos abolicionistas cada vez se fortaleciam junto à sociedade brasileira ao longo do século XIX.

Leis que proibiam a importação de escravos do continente africano por meio do tráfico negreiro e que li-

mitavam a utilização do trabalho escravo eram aprovadas, o que temorizava os grandes produtores rurais,

as oligarquias cafeeiras, que constituíam-se a base econômica do Império do Brasil e que utilizavam-se em

grande quantidade dessa forma de trabalho. Diante desse contexto, o Império começou a aprovar leis de

incentivo à imigração europeia. Na Europa, além do impacto da expansão industrial sobre a população, so-

bretudo em relação à população camponesa, muitas guerras contribuíram para a fragilização dessa popula-

ção, com destaque para aquelas ocorridas nas regiões italianas e germânicas que levaram à unificação e

formação dos estados nacionais da Itália e Alemanha. Somando-se às dificuldades encontradas pela popula-

ção sobretudo camponesa em suas regiões de origem na Europa e às políticas e leis do Império do Brasil,

favoráveis à imigração europeia, grandes levas de europeus, em sua maioria alemães e italianos mas tam-

bém de outras regiões, vieram para o Brasil com a esperança de reconstruírem suas vidas, de terem acesso

à terra e à melhores condições de sobrevivência. Grande parte desses imigrantes foram encaminhados para

as regiões cafeeiras e para o sul do país, parte foi encaminhada para regiões onde se necessitava de mão-

de-obra. Vale lembrar que além da questão do tipo de mão-de-obra a ser utilizada, o Brasil do século XIX

também discutia a constituição do povo brasileiro e as consequências do longo período de utilização do

trabalho escravo negro, dessa forma, discutia-se questões como o branqueamento da população, o que

também favorecia as leis de incentivo à imigração européia branca.

Com a política de doação de terras foi atraída inicialmente a população da região do Jequitinho-

nha e do Rio Doce, o que deu desde cedo uma característica agrária à economia de Philadelphia. As três

primeiras grandes propriedades rurais surgidas em meados da década de 1850, fazendas Monte Cristo, Li-

berdade e Itamunheque, eram ligadas à família Ottoni. Diante das dificuldades encontradas na região a

Companhia, ao contrário da sua intenção inicial, teve que fazer uso tanto do trabalho escravo quanto das

políticas e acordos de imigração. Dessa forma, em 1854 foi assinado um contrato entre Theóphilo Benedic-

to Ottoni e a Casa Schlobach e Morgensterns de Leipzig, Alemanha, para a vinda de dois mil agricultores

alemães. Entretanto, nesse período já haviam cerca de cem chineses na região trabalhando na construção

da estrada. Assim, nos anos seguintes grandes levas de imigrantes europeus chegaram à região sendo que a

primeira leva de imigrantes alemães chegaram em julho de 1856. Diferente do que havia imaginado Otto-

ni, os custos e despesas das viagens desses imigrantes não foram pagas ou reembolsadas pelo governo, fi-

cando todas as despesas por conta da Companhia, o que agravou ainda mais a sua já dispendiosa situação.
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Os imigrantes por sua vez sofreram todo tipo de problemas desde as dificuldades no acesso à terra, o tra-

balho para o qual não estavam preparados, as doenças, os enfrentamentos com os índios, tudo isso levou a

uma grande mortandade e à difusão de notícias na Europa sobre as más condições de vida enfrentadas por

eles no Brasil. Fato interessante citado em alguns documentos e que demonstra o choque entre as especta-

tivas desses imigrantes e a realidade encontrada por eles é que alguns desses alemães contratados pela

companhia acreditavam estarem se encaminhando para a América do Norte pois a referência que tinha de

“Philadelphia” era a Philadelphia onde se realizaram os congressos que marcaram a independência dos Es-

tados Unidos em relação ao domínio colonial da Inglaterra.

Entretanto, apesar das dificuldades, os relatórios apresentados ao Império indicavam o crescimen-

to da região como pode-se observar no relatório apresentado por Ottoni em 1859:

“Fundada no ano de 1853, conta atualmente 144 casas, das quais pouco mais ou menos 60 de sólida

construção e conveniente arranjo. As ruas são largas e dispostas com regularidade. Uma igreja cató-

lica e outra protestante acham-se em construção e ficarão concluídas no decurso do ano. A cidade

estende-se em uma pequena planície, de que sabem a modo de raios diferentes vales, principalmen-

te habitados e cultivados pelos colonos. O clima é saudável e o solo fertilíssimo.”

Pressionado pela crise enfrentada pela Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, Ottoni

teve que negociar a concessão e aceitar a encampação da Companhia em 1861. A partir daí, o trecho entre

Santa Clara e Philadelphia passou a ser administrada por pessoas nomeadas pelo Império. Embora o fim da

Companhia tenha significado o fim do contato da região de Philadelphia com o mar, foi justamente nesse

período que a região começou a se recuperar. A produção e o comércio começaram a ter como objetivo o

abastecimento do mercado interno. A população voltou a crescer internamente. Esses dados podem ser ve-

rificados a partir da análise do censo realizado em 1872 que registrou que o

“(...) número de habitantes era de 6864, sendo 3952 casados, 3852 brancos e 2353 pardos, tendo

5769 analfabetos, havendo 138 das 1190 crianças frequentando as escolas. As casas e fogos totaliza-

vam 876. O número de estrangeiros era de 3131, e da população nacional, havia 8 baianos, 6 per-

nambucanos, 7 cariocas, 4 paulistas e o restante, 3705, mineiros. Dos estrangeiros, 1270 eram ale-

mães (todos registrados como “acatólicos”), 1083 norte-americanos e 896 portugueses. Em relação à

profissão, havia 6 religiosos, 1 jurista, 2 médicos, 2 farmacêuticos e 11 parteiros. Os militares totali-

zavam 128. O comércio contava com 46 comerciantes e caixeiros, e as costureiras e operários em te-

cidos eram de, respectivamente, 489 e 319. Havia 31 trabalhadores em madeiras e 21 explorando

metais, 6 operários em edificações. O número de lavradores era de 1941, sendo que destes, 1202 são

estrangeiros. Finalmente, criados e jornaleiros totalizavam 1043” (ACHTSCHIM).

Com a presença de grande quantidade de europeus também a religiosidade passou a ser influencia-

da pelas ideias protestantes dos locais de origem desses imigrantes. Para tanto, foi fundamental a chegada

em 1862 do pastor Johann Leonhardt Hollerbach, da Sociedade Evangélica Missionária da Basileia, da Igre-

ja Luterana alemã, vindo de Wertheim na Baviera, e que chegando ao Rio de Janeiro com destino ao sul do

país foi convidado por Theóphilo B. Ottoni para ir para Philadelphia onde havia grande quantidade de colo-

nos alemães. No ano seguinte a sua chegada fundou a segunda escola do município na qual eram ministra-
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das aulas em alemão e português, hoje denominada Escola Estadual Lourenço Porto, situada hoje no bairro

Vila São João. Em 19 de agosto de 1868 foi inaugurada a primeira Igreja Luterana edificada na Praça dos

Alemães (Praça Germânica), a qual no ano de 1942, época da 2ª Guerra Mundial, foi saqueada e destruída.

O Pastor Johann Leonhardt Hollerbach trabalhou na região do Vale do Mucuri por trinta e sete anos até a

sua morte, em 10 de julho de 1899, tornando-se grande conhecedor da região. Suas correspondências cons-

tituem-se importantes fontes históricas sobre a vida dos imigrantes alemães e demais colonos no período

no qual viveu e trabalhou em Philadelphia. A cultura do município de Teófilo Otoni é profundamente mar-

cada por traços e permanências da cultura e da religiosidade dos povos que imigraram para a região no sé-

culo XIX.

Em 4 de novembro de 1874 foi realizada a primeira Exposição Agropecuária e Industrial de Teófilo

Otoni onde se apresentou toda sorte de verduras, cereais, café pilado, rapadura, cachaça e cerveja artesa-

nal, tudo produzido no município. Esse evento foi realizado no primeiro mercado municipal construído na

quadra, hoje ocupada pelos prédios dos Correios, Sindicato dos Comerciários e Farmácia Brasil. 

Em 9 de novembro de 1878 pela lei mineira nº 2.486 e de acordo com o decreto nº 6.368, de 8 de

novembro de 1876, deu-se a emancipação de Philadelphia que então se desligou do município de Minas No-

vas, tornando-se município sendo que sua sede recebeu o nome de Teófilo Otoni, instalada oficialmente

em 25 de março de 1881.

Em sintonia com o contexto histórico da segunda metade do século XIX, quando ocorre uma expan-

são das redes ferroviárias nos países europeus e nos Estados Unidos, o governo imperial brasileiro passa a

investir na implantação e expansão das ferrovias em território nacional o que traria tanto desenvolvimento

tecnológico para a nação quanto influenciaria para uma maior comunicação e escoamento da produção en-

tre as regiões brasileiras. Nesse contexto, em 1880 foi criada a Estrada de Ferro Bahia e Minas, antigo so-

nho da Companhia do Mucuri, comprovando o crescimento e as necessidades da região.

O ano de 1896 foi marcado pela constituição da Fundação do Hospital Santa Rosália, pelo início da

construção do Fórum, na Praça Tiradentes, destinado à Câmara Municipal e à Justiça pelo mestre constru-

tor italiano Carlos Torino, e pela fundação por Feliciano Soares da Costa, mais conhecido por Mucuri e Al-

berto Laender, de uma companhia de transporte fluvial que pelo rio Todos os Santos transportava em ca-

noas, mercadorias e passageiros.

Em 3 de maio de 1898 a Estrada de Ferro Bahia e Minas - EFBM, chega à cidade, fazendo a ligação

de Teófilo Otoni com o mar na cidade de Caravelas/BA. A estrada de ferro representou a possibilidade de

transporte e escoamento da produção de forma mais fácil e eficiente do que a alternativa existente até

aquele momento, a estrada Santa Clara.

O início do século XX foi um período de grande desenvolvimento econômico e urbano com a extra-

ção de madeira de lei e com as grandes colheitas de café e cereais ocasionando um elevado movimento no

tráfego da Estrada de Ferro Bahia e Minas.

Em 1906 foi inaugurado o prédio do Fórum e o funcionamento de todos os seus segmentos.
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Em 1912 a Estrada de Ferro Bahia e Minas é arrendada pela Companhia Francesa “Chemins de Ferr

Federaux de L’est Bresiliene”.

A década de 1920 marcou profundamente a cidade de Teófilo Otoni com muitas obras, melhora-

mento da infraestrutura e consequente modernização. Em 1924 a cidade presenciou a entrada do primeiro

veículo movido à gasolina em suas ruas. Era um caminhão grande e barulhento, trazido pelo Dr. Koch, en-

genheiro da E.F.B.M. No mesmo ano deu-se a construção do Passeio Público, atual Praça Tiradentes. Em

1925 foi construído o Mercado Municipal pelo prefeito Adolfo Sá. Em 1926 foi instituída a Fundação da So-

ciedade Síria Libanesa, sob a liderança de Abel Ganem, em decorrência da chegada de muitos libaneses à

cidade. Nos anos finais da década,1927, 1928 e 1929, foram criados, respectivamente, a Escola Normal do

Colégio São Francisco pela Congregação das Irmãs Penitentes Ricoletinas; o Ginásio Mineiro, que iniciou

seu funcionamento em prédio próprio, construído em apenas quatro meses, na Praça Germânica; e o Colé-

gio São Francisco cujo funcionamento ficou a cargo das Madres Franciscanas.

Os anos 1930 foram tempos de crise em muitas partes do mundo devido à quebra da bolsa de Nova

Iorque, em 1929, que abalou a economia não só dos Estados Unidos como também de todas as regiões que

dependessem de alguma forma de sua economia. Desde a segunda metade do século XIX o Brasil tinha

como principal produto que sustentava sua economia o café e como principal comprador os Estados Uni-

dos. Diante da crise pela qual passava a economia norte americana, a exportação de café teve um declínio

que culminou na derrocada das oligarquias cafeeiras que dominavam a política brasileira desde o fim do

século XIX. As atividades envolvidas com a produção e o escoamento do café foram profundamente atingi-

das pela crise. Nesse contexto, em 1930 as atividades da Estrada de Ferro Bahia e Minas foram seriamente

atingidas pela crise do café, sendo que em 1934 extinguiu-se o contrato da E.F.B.M. com a companhia

francesa. Com a derrocada do café, entretanto, a pecuária desponta promissoramente.

Apesar da crise que ameaçava comprometer a economia da região de Teófilo Otoni, na década de

1930 a cidade ainda presenciou no ano 1931, a Fundação do Automóvel Clube e em 1939 a inauguração do

Aeroporto São Jacinto com o pouso do primeiro avião, um Gibson polonês de 130 HP pilotado pelo Capitão

da Polícia Militar de Minas Gerais, Altino Machado.

Em dezembro de 1941, por ordem superior “justificada” na contenção de despesas, Benedito Vala-

dares, fecha o Ginásio Mineiro. Apesar do fechamento do Ginásio a década de 1940, não só em Teófilo Oto-

ni como em relação ao próprio país, já se desvinculava da crise que se abateu sobre a década anterior,

apresentando maior empreendedorismo e novas possibilidades para o desenvolvimento. Dessa forma, a ci-

dade de Teófilo Otoni teve em 1942 a inauguração do Colégio São José que funcionou sob a direção de pa-

dres católicos. Hoje, no prédio, funciona a Escola Municipal Irmã Maria Amália. 

A década de 1940 foi profundamente marcada pela segunda guerra mundial, nesse período o Brasil

era governado por Getúlio Vargas e vivia o momento político do Estado Novo. As manifestações e grupos a

favor ou contra os fascismos, o comunismo, ou os aliados manifestavam-se claramente no Brasil, ainda que

em muitos casos essa prática fosse proibida pelo Estado Novo. Nesse contexto, a cidade de Teófilo Otoni
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que tinha sua população formada por muitos alemães e descendentes destes vivenciou um momento que

demonstra a tensão criada pelo movimento da guerra internacional e pela dominação nazista na Alemanha.

Em 1942 a Igreja da comunidade alemã que se localizava na Praça Germânica, construída em 1864, foi de-

predada e queimada, pois era vista símbolo do Terceiro Reich, como representante direta de Hitler. Esse

acontecimento levou o medo à população além de destruir importante documentação sobre a constituição

da sociedade de Teófilo Otoni.

Em 1945, o primeiro cinema de luxo – Cine Vitória, cujo nome exalta a vitória dos aliados na 2ª

Guerra Mundial. Em 1946, Miguel Penchel, gerente do Banco do Brasil, e amigos, fundaram o Clube de Xa-

drez que funcionou na parte alta da Casa Herman Marx, hoje Delevy, na avenida Getúlio Vargas. Já em

1947 Teófilo Otoni pela primeira vez elegeu o seu prefeito, Pedro Martins Abrantes, uma vez que antes os

prefeitos eram nomeados pelo governador do Estado. Relevante também nesse ano, foi a inauguração da

BR 116 – Estrada Rio Bahia – que ocasionou elevada expansão populacional. O ano 1949 finaliza a década

com a inauguração da empresa de refrigerantes Indústria e Comércio Mate Cola Ltda e a instalação na ci-

dade da Caixa Econômica Federal, no térreo do edifício Brasil América, na rua Epaminondas Ottoni.

Em 1950 houve a inauguração da ZYX –7, Rádio Teófilo Otoni; em 1951, a do Clube Libanês, em

sede própria; em 1952, do Cine Metrópole na praça dos Alemães; e em 1953 da sede própria do Automóvel

Clube.

Em 1953 foi organizada uma grande festa em comemoração aos 100 anos da fundação do povoado

que deu origem à cidade de Teófilo Otoni. Para as comemorações foi colocado na Praça Tiradentes um

“Arco do Triunfo” com a foto do fundador da cidade.

Em 9 de janeiro de 1955 foi encontrada no município de Teófilo Otoni, pelos garimpeiros Zé Baiano

e Tibúrcio, na fazenda Praia Alegre, a mais famosa água-marinha do mundo, a Marta Rocha, que pesava

24,800 Kg, fato que teve grande repercussão. Desde esse período a cidade passou a ser reconhecida mun-

dialmente pelas suas riquezas minerais sendo a extração de pedras preciosas e semi-preciosas bem como

sua lapidação e demais atividades que a envolvem fundamentais na história e na economia da região no

século XX e princípio do XXI. Tudo isso se justifica por Teófilo Otoni se localizar na maior província gemo-

lógica do Brasil e da América do Sul. Grande número de habitantes do município se dedica às atividades

que envolvem as pedras preciosas, às oficinas, à lapidação, dentre outras atividades.

Em 27 de novembro de 1960 foi criada a Diocese de Teófilo Otoni que se instalou em 1961. Nesse

ano também chegou na cidade a energia elétrica da CEMIG. Fato de grande importância para a cidade em

1960 foi a trasladação dos restos mortais de Theóphilo Benedicto Ottoni, do cemitério do Catumbi, na ci-

dade do Rio de Janeiro, para a cidade que ele fundou. O evento foi determinado pelo presidente Juscelino

Kubistchek e a urna funerária, a bordo do Vaso de Guerra Argus, esteve todo o tempo sob a Guarda de

Honra do Exército Nacional desde a viagem marítima até Caravelas/BA e prosseguiu de lá até Teófilo Otoni

via Estrada de Ferro Bahia e Minas; atualmente, segundo o histórico e depoimentos colhidos na cidade, en-

contra-se sob sua estátua na Praça Tiradentes.
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Em março de 1963 foi criado o Internato Rural pelo Pastor Walter Dörr para a formação de técnicos

rurais, uma obra da comunidade luterana. No final de 1965, teve início a construção da BR 418, a inaugu-

ração do Palmeiras Coutry Club e, em dezembro, a inauguração da 37ª Superintendência Regional de Ensi-

no.

Com o golpe militar em 1964, muitos funcionários da E.F.B.M foram alvos de investigações a res-

peito de envolvimento com ideias contrárias ao regime, especialmente com ideias comunistas. Com a falta

de representação política a nível federal e estadual a cidade de Teófilo Otoni que tinha grande parte de

sua população envolvida com a Estrada de Ferro Bahia e Minas, viu no mês de maio de 1966 o encerramen-

to das atividades da ferrovia por ordem do Marechal Castelo Branco, o que prejudicou consideravelmente a

economia da cidade.

Em 1967 foi criada a Fundação de Arte Paulo VI, assumida em 1986 pelo padre Luciano Campos La-

val, que até hoje a dirige. Em dezembro de 1971 foi criada a FENORD (Faculdade Educacional do Nordeste

Mineiro). De grande relevância para o município foi a instalação da COPASA, em 1972, que passou a servir

água tratada à população. Após 44 anos de funcionamento, em 1973 são encerradas as atividades da Escola

Normal São Francisco.

Em meados da década de 1970 a economia de Teófilo Otoni enfrentou graves crises no campo que

comprometeram a agricultura e a pecuária. Em 26 de julho de 1978 ocorreu a fundação do Conservatório

de Música Dona Didinha, hoje Conservatório de Música Teófilo Otoni.

No ano 1980 o Colégio São José passou a ser mantido pela Sociedade de Direito Privado – Frei Con-

rado. Nesse ano a prefeitura executou a drenagem do bairro Grão-Pará, com escoamento por sob a Aveni-

da Francisco Sá.

A década de 1980 foi marcada também pela criação da Associação dos Municípios da Microrregião

do Mucuri (AMUC) em 1983, pela complementação da canalização do rio Todos os Santos entre as pontes

da rua Manoel Esteves e Glória Penchel no bairro Castro Pires, em sistema de gabiões, e pela inauguração

do Aeroporto JK, em 1987, que preencheu em definitivo a lacuna existente no transporte aéreo desta cida-

de. 

No início dos anos 1990 a cidade teve a instalação da Cotochés e a criação da FIPP - Feira Interna-

cional de Pedras Preciosas. Organizada pelo GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, a FIPP tem se

destacado no cenário nacional e internacional no setor gemológico, como o evento mais significativo do

Cone Sul das Américas devido ao seu destaque entre os centros produtores e exportadores de pedras pre-

ciosas do mundo, motivo pelo qual a cidade de Teófilo Otoni ficou conhecida como a “Capital Mundial das

Pedras Preciosas”. Em 1991 foi instalada a Nestlé.

Em 1996 houve o desmembramento do distrito de Belo Oriente o qual foi elevado à cidade passan-

do a denominar-se, Novo Oriente de Minas.
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Em 2001 a prefeitura municipal adquire o Hospital Balbina Bragança e após submetê-lo a reformas

e adequações passou a funcionar com o nome de Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira.

O ano de 2002 foi marcado por fortes tempestades e enchentes que deixaram 12 mortos, centenas

de desabrigados, houve destruição de residências, estradas e pontes. Apesar das dificuldades enfrentadas

pela cidade de Teófilo Otoni em 2002, na área da educação foram inauguradas duas faculdades, a UNIPAC,

em 23 de agosto, e as Faculdades Doctum, em 29 de novembro. Em 2004 houve a inauguração das Facul-

dades IESFATO e UNEC e por último, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM,

pela Lei Federal 11173, de 6 de setembro de 2005.

O município limita-se com Novo Oriente de Minas e ltaipé ao norte, Ouro Verde de Minas, Ataléia,

Frei Gaspar e Itambacuri ao sul, Pavão e Carlos Chagas ao leste e Poté e Ladainha a oeste. E composto por

5 (cinco) distritos: Pedro Versiani, Crispim Jacques, Rio Pretinho, Mucuri e Topázio.

INFORME HISTÓRICO DO(S) DISTRITO(S)

PEDRO VERSANI

O distrito de Pedro Versiani está situado às margens do Rio Todos os Santos na desembocadura dos

córregos Santana e Santaninha, na sub-Bacia do Rio Todos os Santos, Bacia do Mucuri, Região Sudeste do

município de Teófilo Otoni. O distrito de Pedro Versiani é o mais resistente de todos, sua história tem iní-

cio na fundação do município, na implantação da estrada de rodagem Santa Clara (a primeira estrada de

rodagem construída no Brasil, inaugurada a 23 de agosto de 1857), por volta de 1855, onde já existia um

pouso de tropeiros. A estrada Santa Clara ligava Philadélphia, atual Teófilo Otoni, à Cachoeira de Santa

Clara numa extensão de 30 léguas. Com o fim da Cia do Mucuri, encampada em 1860, concedida a Theó-

philo Benedicto Ottoni para explorar o Nordeste de Minas Gerais e fazer a ligação do Sertão com o mar, o

distrito de Pedro Versiani entra em decadência, a partir de 1867.

Pedro Versiani começou a se reerguer a partir de 1897 quando a Estrada de Ferro Bahia e Minas

inaugurou no antigo Pouso de Tropeiros uma estação ferroviária. O nome do distrito é uma homenagem, ao

Dr. Pedro Versiani, fiscal de ferrovias, estradas e obras públicas, que mais tarde veio a ser Diretor da

E.F.B.H. Assim, Pedro Versiani foi um importante entreposto comercial na região, pois abastecia a região

de Topázio, Pavão e Minas. No ano de 1965, o distrito sofre um esvaziamento de população, que quase

acabou com o seu comércio.

Na década de 70 do século XX com a construção e asfaltamento da BR 418 – Estrada do Boi, as con-

dições de habitabilidade no distrito melhoram, e, pela sua proximidade com o distrito sede (28 quilôme-

tros), passa a ser um “distrito dormitório”, pois grande parte da sua população trabalha na cidade de Teó-

filo Otoni. Como em outros distritos a Prefeitura mantém aí serviços essenciais à população, tais como:

correios, telefone, posto policial, posto médico. O abastecimento de água é feito pela COPASA.
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TOPÁZIO

O primeiro nome do distrito era Bom Jardim, posteriormente passou a denominar Topázio em de-

corrência da lavra Clemente Francisco, produtora do mineral Topázio. Na década de 1950 aconteceu a re-

forma da igreja, as obras viárias que ligaram o Distrito à BR 116, foi implantado o telégrafo e a iluminação

por meio de um gerador.

A produção de café foi acentuada nesse período ressaltando a retirada, em 1951, de 10.700 sacas

do produto.

Com a queda da economia cafeeira, Topázio tem nas atividades rurais, em suas fazendas, e na sua

ligação com a BR 116 – Rio Bahia, seus principais eixos econômicos. A prefeitura de Teófilo Otoni mantém

no distrito os serviços essenciais à população, tais como: correios, posto telefônico, policiamento, posto

de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito pela COPASA.

MUCURI

O distrito de Mucuri está localizado na região Nordeste do Município de Teófilo Otoni às margens

do Rio Mucuri (os outros quatro distritos estão situados às margens de afluentes do Rio Mucuri).

Seu povoamento teve início com a construção da Rodovia Rio Bahia – BR 116, na década de 1940, e

se deu devido à necessidade da construção de uma ponte sobre o Rio Mucuri. Como a construção da ponte

era uma obra demorada, o Departamento Nacional de Estrada de Rodagens – DNER, instalou ali um acam-

pamento com vinte e duas moradias para os funcionários, uma pequena escola, um armazém e o canteiro

de obras propriamente dito, onde funcionava também uma usina de asfalto. Esse acampamento ainda per-

maneceu funcionando no local depois da inauguração da rodovia no ano de 1963. O trecho Teófilo Otoni –

Vitória da Conquista, já asfaltado, foi entregue à população pelo então Presidente João Goulart, em março

daquele ano. Com o acampamento do DNER funcionando e o movimento da estrada, houve um crescimento

populacional.

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa os distritos Mucuri e Rio Pretinho foram oficialmente cria-

dos em 1976.

A economia do distrito de Mucuri, diferentemente dos demais, tem como esteio a exploração de

serviços relacionados com a estrada: postos de gasolina, mecânicas, borracharias, lojas de peças e outros.

Porém não podemos deixar de mencionar as atividades rurais exercidas por seus moradores, uma vez que a

atividade predominante naquela região é a agropecuária. 

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.
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BIAS FORTES OU CRISPIM JACQUES

Oficialmente, o distrito mais a leste do distrito sede do município de Teófilo Ottoni é denominado

Bias Fortes.

A Estrada de Ferro Bahia e Minas começou a ser construída no ano de 1881 em Ponta de Areia, no

Sul da Bahia, e tinha o objetivo de ligar o nordeste de Minas Gerais com o Porto de Caravelas no Sul da Ba-

hia, fazendo o transporte de cargas e passageiros. O distrito de Bias Fortes foi fundado oficialmente no

ano de 1897, com a chegada da Estrada de Ferro Bahia e Minas.

A chegada da EFBM coincidiu com o mandato do segundo Presidente da Província de Minas, Crispim

Jacques Bias Fortes, de 07/09/1894 à 07/09/1898; quando foi construída mais uma estação da estrada de

ferro Bahia e Minas.

Dos moradores mais antigos podemos destacar a presença de dois croatas, Miguel Pereira e João

Tomich, o primeiro proprietário de um comércio e o segundo era madeireiro, proprietário de imensa área

da Mata Atlântica, através de concessão, para o fornecimento de dormentes a serem empregados na cons-

trução da estrada de ferro.

Bias Fortes foi importante entreposto comercial até a década de 1950. A partir do início dos anos

1960 o distrito sofre um crise econômica agravada com o fim da Estrada de Ferro Bahia e Minas no ano de

1965. Com a retirada dos trilhos houve um êxodo populacional em direção ao distrito sede e à outras cida-

des, comprometendo ainda mais a economia local.

O distrito de Bias Fortes hoje é uma aglomeração urbana com grande quantidade de edificações fe-

chadas ou abandonadas. A economia atual se baseia em torno das aposentadorias e bolsas distribuídas pelo

Governo Federal. A pouca mão-de-obra ainda existente presta serviços nas fazendas da região.

O único comércio local, segundo informações da Secretaria de Cultura, está funcionando na mesma

edificação construída pelo croata Miguel Pereira, no final do século XIX.

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.

RIO PRETINHO

O início do povoamento do distrito de Rio Pretinho se relaciona à abertura de picadas na mata e à

implantação do quartel de Santa Cruz entre os anos 1847 e 1849, período em que se fazia o reconhecimen-

to e as primeiras investidas pela Companhia Mucuri. Em relatos desse período tem-se registradas as dificul-

dades encontradas pelos “desbravadores” e pelos missionários enviados a essa região em relação ao conta-

to com os indígenas.

Já no final do século XIX apareceram na região do Rio Preto, outros habitantes, que deram susten-

tação ao povoamento e, posteriormente, ao distrito de Rio Pretinho. Padre Paraíso que abriu uma fazenda
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e começou o seu papel de missionário, Chico Espanhol que construiu a primeira igreja em 1904 (essa igreja

já não mais existe), Frei Venceslau que substituiu o Padre Paraíso, em 1906, mesma época em que chegou

a família do Chico Miranda, tido pelos moradores atuais como o primeiro morador, e outras famílias. No

ano de 1935 chegaram os Souza Campos, família influente nos dias atuais. A igreja existente hoje no distri-

to foi construída no ano de 1942. Os nomes anteriores do distrito foram: Rio Preto da Barra do Marambaia,

São João do Paraíso e, finalmente, Rio Pretinho.

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa o distrito de Rio Pretinho foi criado oficialmente em 1976.

Trata-se do distrito mais afastado da sede do município. Nos últimos anos recebeu da Prefeitura Municipal

a pavimentação de ruas e o serviço de telefonia. A economia local gira em torno da agropecuária. Na dé-

cada de 1990 teve grande produção a fruticultura, abacaxi e maracujá, que, entretanto, enfrentou dificul-

dades para o escoamento da produção.

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.

ASPECTOS NATURAIS

O clima do município é variável, sendo que nas regiões montanhosas, no inverno, é frio e no verão

a temperatura é amena no período noturno. O clima predominante é o tropical úmido com índice pluvio-

métrico médio de 1200 mm anual.

A vegetação no município antes composta quase em sua totalidade pela Mata Atlântica, hoje apre-

senta-se como um grande mosaico verde, com algumas reservas preservadas, principalmente na região

oeste e noroeste e pastagens para a criação de gado, formadas por gramíneas como a brachiara, colonião,

capim meloso ou pernambuco, além de outras culturas como café, feijão, milho, hortaliças e frutas. 

O relevo é caracterizado como montanhoso com baixadas próximas aos talvegues. A sede do muni-

cípio encontra-se a cerca de 340 m acima do nível do mar e tem como altitude máxima a Pedra da Boca,

com 1305 m, numa área rica em grandes formações graníticas na região leste do município. Dentre os as-

pectos naturais da região de Teófilo Otoni destacamos a sua formação geológica. A região do município lo-

caliza-se na maior província gemológica do Brasil onde são encontrados grande quantidade e qualidade de

pedras preciosas e semi-preciosas.

Teófilo Otoni é rico em recursos hídricos e pertence à bacia do Mucuri, que dá nome ao Vale. A

sede municipal está na sub-bacia do rio Todos os Santos que corta a cidade, assim como seus afluentes:

Córregos São José, Santo Antônio, São Jacinto, São Benedito e São Diogo. O Rio Pretinho e dezenas de cór-

regos e ribeirões perenes ajudam a formar o cenário com corredeiras, cachoeiras, remansos e praias de

água doce.
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MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

A cidade de Teófilo Otoni tem uma vida cultural que expressa tanto elementos da sua origem e

composição étnica quanto as mudanças, as alterações, as reapropriações e as novas contribuições viven-

ciadas ao longo do tempo pela sociedade.

Segundo documento fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura pode-se dividir as

manifestações culturais da seguinte forma: 

Festas:

• Festa Alemã. Realizada no mês de maio na Igreja Evangélica Martin Luther, R. Capitão Leonardo,

217, Grão Pará.

• Festa Junina. Manifestação popular tradicional na cidade, acontece durante três dias com quadri-

lhas, barraquinhas se enfeitam e se abastecem de comidas típicas, torcidas, brincadeiras e fogos

de artifício. Realizada no mês de junho, na Av. Luiz Porto Salman, Centro.

• Festa da Colonização Alemã. Realizada na Praça Germânica e Praça Tiradentes no mês de julho,

com organização da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e da Comunidade Alemã.

• Aniversário da Cidade. Desfile cívico desenvolvido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura, onde participam, Instituições de ensino, grupos populares, asso-

ciações de classes, entidades filantrópicas e outros. Realizada dia 7 de setembro na Av. Getúlio

Vargas – Centro.

• Teofolia “Micareta”. Realizada no mês de setembro no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhi-

nha.

Festas e Eventos religiosos:

• Encenação da Paixão de Cristo. Realizada na sexta-feira da paixão no Campo do América Futebol

Clube.

• Festa de Corpus Christi. A cidade se enfeita com tapetes criativos para a procissão de Corpus

Christi. É a festa da proclamação pública de fé, na presença real de Jesus na Eucaristia. Missa e fo-

gos de artifício.

• Festa do Santuário do Senhor Bom Jesus. Festa tradicional, centenária e folclórica com participa-

ção da população em novenas, missas, terços, barraquinhas, brincadeiras populares e romaria.

Ocorre no mês de agosto no Santuário do Senhor Bom Jesus.

• Missa do Vaqueiro. Festa com cavalgada, missa, almoço, diversões populares, com a finalidade de

valorizar e reavivar a cultura dos vaqueiros responsáveis pelas entradas em toda a região. Partici-

pam da cavalgada 2.280 cavaleiros montados. Ocorre em outubro, no sábado mais próximo ao dia

de Nossa Senhora Aparecida,  no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhinha.
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• Festa da Imaculada Conceição – Padroeira da Cidade. A festa da Padroeira da Cidade é tradicional

e centenária. Consta de rituais religiosos, novena e procissão que é acompanhada por milhares de

fiéis. É realizada dia 8 de dezembro pela Paróquia da Imaculada Conceição, na Praça da Imaculada

Conceição.

• Folia de Reis. Realizada por grupos de Folia de Reis do municípios de 24 de dezembro a 06 de ja-

neiro.

Entretenimento:

• “Domingo na Praça”. Feira de Artesanato; apresentações Culturais de Teatro e Música; Praça de

Alimentação, guloseimas tradicionais das cozinha mineira e baiana; Parquinho e Trenzinho. Ocorre

aos domingos – de 9 h às 23 h  na Praça Tiradentes, durante todo o ano.

• Seresta na Praça - “Terça Brasileira”. A Seresta iniciou-se em 1986 na Praça Tiradentes. Foi criada

com o intuito de valorizar a música de popular brasileira e o talento dos intérpretes locais. A apre-

sentação de bandas, a comida típica e muita alegria são as características do evento. Realiza-se às

terças-feiras, a partir de 20:00, na Praça Germânica.

Eventos Culturais:

• Feira de Artesanato. Evento realizado em parceria com a Associação de Artesãos do Município.

Aberto à população da cidade, com opção de lazer, shows artísticos e Praça da Alimentação. Na

Feira de Artesanato encontra-se produtos manuais. Realizada aos domingos de 9:00 às 14:00 na

Praça Tiradentes.

• Semana da Mulher. Evento no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher. Realizada na Praça

Tiradentes na primeira ou segunda semana de março.

• Semana de Cultura Indígena. Evento que procura resgatar a memória dos primeiros moradores da

região, numa confraternização de vários povos (tribos) de todo o estado de Minas Gerais. Na nossa

região são representados pelo povos Maxakali, Krenak, Aranãs e Pataxó. Realizada em abril na Pra-

ça Tiradentes e outros pontos da cidade.

• Noite do Café com Letras. Ocorre em novembro na sede do Automóvel Clube – Av. Getúlio Vargas,

Centro.

• Noite dos Sonhos e Suspiros. Novembro, no Casarão do SESC.

• Encontro de Corais. Realiza-se em outubro na Igreja Nossa Senhora dos Pobres – Rua Stg Ramiro P.

Ferreira, 13.

• “Feira Regional de Artesanato”. A Feira tem como fim, valorizar o trabalho e a produção artesanal

que é muito rica nos vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Conta com a participação de

cerca de 150 expositores e tem aclamação unânime do público que a visita. Realiza-se em dezem-

bro na Praça Tiradentes.
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• Concerto de Gala. Ocorre no primeiro final de semana de dezembro na Sede Social do Automóvel

Clube.

• “Grande Concerto de Natal”. Concerto em praça pública, iluminada especialmente para a época

de Natal com show pirotécnico. Realizada em dezembro na Praça Germânica e organizada pela

Fundação Paulo VI e CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais.

Festivais, Feiras e Exposições:

• Feira do Peixe. Ocorre durante a Semana Santa na Av. Luiz Boali Porto Salman e é organizada pela

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agropecuária.

• Corrida Rústica do Trabalhador. Ocorre dia 1º de maio e é organizada pela Prefeitura Municipal

através da Secretaria de Esporte e Lazer. 

• Festival da Laranja. Ocorre em junho na Comunidade Rural da Lajinha.

• Feira do Mel. Ocorre em julho na Praça Tiradentes.

• FIPP ( Feira Internacional de Pedras Preciosas ). Feira de caráter comercial, realizada anualmente

na cidade de Teófilo Otoni. A Feira tem se destacado no cenário nacional e internacional do setor

gemológico, como o evento mais significativo do Cone Sul das Américas. Dentre os produtos que

são comercializados destacam-se as pedras preciosas brutas e lapidadas, jóias, artesanato mineral,

máquinas e equipamentos, serviços, órgãos oficiais, etc. Ocorre em agosto na Praça Tiradentes e é

organizada pelo GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni.

• “Festival do Vinho”. Festa beneficente, com degustação de vinhos, comidas típicas e decoração

com temáticas de um determinado país. Ocorre em agosto no Show-room da TOTAL Concessionária

Chevrolet.

• Festa da Colheita. Festa realizada pela Comunidade Luterana Alemã de Teófilo Otoni, onde busca-

se resgatar suas origens através da culinária, comemorando também a fartura. Realiza-se em agos-

to na Igreja Martin Luther - R. Capitão Leonardo, 217, Grão Pará.

• Festival do Repolho. Ocorre em agosto na Comunidade Rural de Potonzinho.

• Exponor – Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro. Ocorre em agosto na Praça Tiradentes.

• Expovales - Exposição Agropecuária dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Exposição

Agropecuária organizada pelos produtores rurais, realizado em data próxima ao aniversario da ci-

dade, dia 07 de setembro. Ocorre em setembro no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhinha.

• Festival de Doces e Salgados - Setembro, Praça Tiradentes.

• “Exposição de Orquídeas”. Exposição, comercialização e incentivo ao cultivo de orquídeas, conta

com aproximadamente 50 expositores. Ocorre em novembro na Igreja Martin Luther e é organizada

pela  Sociedade Orquidófila Filadélfia – SOFI.
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3 – O BEM CULTURAL

3.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO BEM CULTURAL

O edifício dos Correios de Teófilo Otoni é um bem de grande importância para a cidade, primeira-

mente por estar localizado no “marco zero do município”, no espaço das primeiras construções do antigo

povoado de Philadélphia. No caso, os armazéns da antiga Companhia Mucuri foram edificados onde hoje é

o prédio dos Correios. Além disso, o bem ora analisado está localizado na Praça Tiradentes, o mais impor-

tante centro comercial e administrativo da cidade.

O prédio foi construído na década de 30 do século XX em um contexto de crescimento econômico e

desenvolvimento urbanístico da cidade de Teófilo Otoni. Na época, a exploração de pedras preciosas e o

funcionamento da estrada de Ferro Bahia Minas eram fatores que alavancaram o desenvolvimento da regi-

ão. 

Desde o início, o edifício teve como função abrigar a sede dos Correios na cidade. Construído a

partir de um padrão da empresa, a fachada do prédio apresenta elementos do art déco, estilo que se dis-

seminou arquitetonicamente em diversas localidades brasileiras na primeira metade do século XX. 

O fato do edifício abrigar a agência de Correios liga este bem à história da comunicação do país,

inserindo-o também no cotidiano da população, que necessita dos seus serviços tanto profissionalmente,

quanto na vida privada. Até mesmo a informatização ocorrida na atualidade não gerou uma queda na utili-

zação dos Correios, uma vez que a empresa se reciclou para oferecer serviços congruentes com a nova rea-

lidade.

3.2 – HISTÓRICO DO BEM CULTURAL

O bem por ora analisado é um edifício de dois andares localizado na Praça Tiradentes, ou seja, no

marco inicial da cidade de Teófilo Otoni. Em meados do século XIX, em busca da reabilitação do comércio

do nordeste mineiro, foi fundada a “Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri” por Théophilo

Benedicto Ottoni. Em uma das suas incursões para o estabelecimento da empresa em 1852, ele achou uma

planície às margens do rio Todos os Santos, na desembocadura com o córrego São Francisco, que seria o

terreno ideal para a construção da sede administrativa e comercial da Companhia. No mesmo ano, após

uma negociação com os povos Nacnanuques, conhecidos também como Botocudos, Theóphilo Benedicto

Ottoni conseguiu a doação do terreno para a fundação do primitivo povoado, então batizado como Phila-

délphia.

No ano de 1853, o engenheiro Roberto Schlobach da Costa foi contratado para demarcar a primei-

ra rua da localidade: a Rua Direita, atual avenida Getúlio Vargas, que seguia uma orientação norte-sul. Ao

longo dela, foram também traçadas as ruas transversais que a cortavam com uniformidade, a saber as ruas
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Engenheiro Antunes, Dr. Manoel Esteves, Visconde do Rio Branco, Francisco Sá e a Praça do Sul, atual Pra-

ça Tiradentes — que englobava também a extinta Praça Argolo e a Praça do Norte, atual Praça dos Ale-

mães.

As primeiras edificações do entorno da Praça Sul foram a residência do administrador da Compa-

nhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri, o Quartel da Guarnição e os Armazéns da empresa, onde

também funcionava a sede administrativa, a Alfândega e o Pedágio da Estrada Santa Clara, primeira Estra-

da de Rodagem do país e elo de ligação do sertão com o mar. Foi no mesmo local onde estava localizado

este armazém que, quase um século depois, foi construído o bem ora analisado. Ao analisar imagens refe-

rentes à localidade de Philadélphia no século XIX, como a pintura de Alberto Schimer de 1860, podemos vi-

sualizar a edificação do armazém no centro da antiga Praça Sul, apresentando ao leste, algumas constru-

ções comerciais e ao sul, a já citada casa do administrador da Companhia Mucuri, cargo então exercido por

Augusto Ottoni.

No ano de 1861, a Companhia Mucuri se extinguiu. No entanto, a localidade de Philadélphia conti-

nuou seu desenvolvimento com o passar dos anos, a partir da iniciativa de colonos oriundos de diversas

partes do mundo, juntamente com a população local e pessoas advindas de outros estados. Assim, ainda

no século XIX, Philadélphia foi elevada à Paróquia e manteve o comércio e a produção local ativos. No ano

de 1878, o antigo distrito se emancipou de Minas Novas, passando a se chamar Teófilo Otoni em homena-

gem ao seu fundador e, neste mesmo ano, a Praça Sul passou a ser denominada Praça Tiradentes. 

As primeiras décadas do século XX foram de grande desenvolvimento para a cidade de Teófilo Oto-

ni. A chegada da Estrada de Ferro Bahia Minas acelerou o crescimento da economia da região, então bas-

eada no extrativismo vegetal e no café. Neste contexto, a urbanização teve um grande impulso, o que

pode ser atestado pela finalização em 1906 do prédio destinado à Câmara Municipal, que marcava a divi-

são entre as Praças Tiradentes e a hoje extinta Praça Argolo; a edificação da Casa Martiniano, em 1914; a

construção do Mercado Municipal, do Passeio Público e a inauguração da Linha de Bonde Municipal em

1924; e mais tarde, a edificação dos prédios do Cine Império, do Hotel Belo Horizonte e do Corpo de Guar-

da.

Pouco depois, em meados do século XX, a economia local recebeu um novo impulso com a explora-

ção de pedras preciosas e a construção da BR-116, a “Rodovia da Integração Nacional”, que liga o Sul ao

Nordeste do país, passando por Teófilo Otoni. Estes fatores contribuíram para o desenvolvimento do muni-

cípio que, cada vez mais, assumia o papel de cidade pólo da região.

Foi neste contexto de crescimento que, na década de 30, foi construído o bem ora analisado, com

o objetivo de sediar a Agência Telegráfica, a primeira Agência de Correios da cidade (no primeiro andar) e

a Residência do Diretor (no segundo andar). Este uso liga o edifício diretamente à história do serviço postal

do país, que sempre buscou a integração entre pessoas e regiões facilitando assim, a comunicação - ele-

mento essencial para o desenvolvimento de um território das proporções do Brasil.
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Os primórdios dos serviços postais no país reportam-se aos primeiros tempos da colonização, quan-

do os portugueses não dispunham de um sistema postal bem organizado e o enorme território e a carência

de estradas dificultavam sobremaneira a comunicação, tanto internamente, quanto para áreas externas,

como a própria Metrópole. Somente depois de 1808, com a chegada da Família Real Portuguesa ao país1,

que foi elaborado o primeiro Regulamento Postal do Brasil, que previa o funcionamento regular dos Cor-

reios Marítimos e a criação dos Correios Interiores.

Mais tarde, no período imperial, D. Pedro I2 reorganizou os Correios do Brasil independente de Por-

tugal e iniciou um processo de descentralização, com a criação de administrações de correios nas provín-

cias. Posteriormente, D. Pedro II3 instituiu diversas reformas postais, dentre as quais se destacam o lança-

mento dos primeiros selos postais; a criação do quadro de carteiros, de caixas de coleta e de postais e a

distribuição domiciliária de correspondência na Corte e nas províncias. Além disso, foi durante o seu reina-

do que foi estabelecido o serviço telegráfico4, por meio do qual o Brasil aderiu aos recém-criados organis-

mos internacionais de telecomunicações.

Depois da Proclamação da República, em 1889, teve início uma fase de desenvolvimento e amplia-

ção dos Correios através da aquisição de novas máquinas, da ampliação da área de ação interna e externa,

da evolução dos transportes e da implantação do Correio Aéreo. Já no século XX , em 1929, foi elaborado o

Código Postal Universal em Londres, documento que tinha como objetivo legislar e apresentar soluções

para os problemas postais modernos. À parte à essa modernização, no Brasil, a chamada Revolução de 305

causou alterações profundas na estrutura político-administrativa do País, o que atingiu o setor postal. Os

Correios não ficaram indiferentes às mudanças e passaram a analisar não só a sua estruturação, mas tam-

bém a evolução de seu desempenho, seus meios e a sua capacidade técnica de atender à necessidade de

comunicação.

Foi então que o novo presidente, Getúlio Vargas, baixou o Decreto em 1931 pelo qual fundia a Di-

reção-Geral dos Correios com a Repartição-Geral dos Telégrafos. Originava-se assim o Departamento de

Correios e Telégrafos – o DCT, subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas, cuja Administração

instalou-se, num primeiro momento no Rio de Janeiro, onde ficou até ser transferida, posteriormente,

para Brasília em 1975.

Foi dentro desta política de reestruturação e racionalização do setor postal brasileiro que foi edifi-

cado o prédio dos Correios de Teófilo Otoni na década de 1930. O edifício segue um padrão então vigente

da empresa e que se repete em diversas construções destinadas à agências no interior do Estado de Minas

1 O Príncipe D. João, regente do trono português, por incapacidade mental de sua mãe, D. Maria I, foi obrigado a transferir-se para o Brasil com toda a
corte, por causa das Guerras Napoleônicas.

2 Dom Pedro I foi o primeiro Imperador do Brasil, reinando entre os anos de 1822 e 1831, após a Independência do país. 
3 Dom Pedro II, segundo Imperador do Brasil, que reinou entre os anos de 1831 e 1889.
4 A invenção da telegrafia elétrica e sua expansão pelo mundo, iniciada na primeira metade do século XIX, celebrizou um momento de interação entre

a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, alinhados a interesses políticos, financeiros e comerciais. As recém descobertas da eletrodi-
nâmica e do eletromagnetismo fizeram da eletricidade um foco de atenções e se iniciaram várias tentativas de sua utilização para a transmissão de
informação. Nos Estados Unidos, Samuel Finley Breese Morse inventou um sistema telegráfico que exigia apenas um único fio, além dos aparelhos de
transmissão e recepção e um código batizado com seu nome. Esse sistema tornou possível a rápida expansão da telegrafia elétrica e, no ano de 1852,
ocorreu a  introdução e o desenvolvimento da telegrafia elétrica no Brasil.

5 A Revolução de 1930 foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Es-
tado, o Golpe de 1930, que depôs o presidente da república Washington Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio
Prestes e pôs fim à República Velha.
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Gerais, como em Barbacena. As fachadas, em estilo art déco6, se caracterizam pela predominância de ele-

mentos geométricos com as linhas retas e circulares estilizadas. Não se sabe, porém, quem foi o responsá-

vel pela obra.

Mais tarde, com o desenvolvimento dos setores produtivos do Brasil tornava necessária a reorgani-

zação do serviço postal para um modelo mais moderno que o DCT, que não apresentava infraestrutura

compatível com as necessidades dos usuários. Nesse sentido foi criada, em 20 de março de 1969, pela Lei

nº. 509, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), como Empresa pública vinculada ao Ministério

das Comunicações. Essa reformulação realizada durante a Ditadura Militar no Brasil correspondia a uma

nova postura por parte dos poderes públicos com relação à importância das comunicações para o desenvol-

vimento do País e se caracterizou pela modernização da estrutura dos Correios, pelo oferecimento de no-

vos produtos e serviços e também pela militarização dos termos da empresa, como o nome de “Centro de

Triagem”.

No ano de 1971, os Correios realizaram um convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio

de Janeiro para a formação de técnicos especializados de nível superior. Foi a partir desta medida que

Dráuzio José de Oliveira, atual Analista Postal Sênior, fez o curso de “Administrador Postal” entre os anos

de 1971 e 1974. Depois de formado, trabalhou em Brasília e, em dezembro de 1990, chegou em Teófilo

Otoni, para exercer o cargo de Administrador Postal Sênior. Na época, o edifício passava por uma grande

reforma, devido à expansão dos serviços e da necessidade de aumentar a área útil da empresa. Desde a

inauguração, o prédio sediava no primeiro pavimento a agência de Correios e Telégrafos, na qual funciona-

va o Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) e, no segundo pavimento, a residência do diretor. Com a

transferência do CDD para outro local, o edifício passou a sediar a agência de Correios, com suas caixas

postais, no primeiro andar e a gerência administrativa no andar de cima. Dráuzio de Oliveira relata que, ao

chegar na cidade, pediu para realizarem a mudança nas fachadas, em que as antigas varandas foram des-

truídas para também serem transformadas em áreas úteis. Esta reformulação do edifício foi inaugurada em

Julho de 1991.

Outras intervenções foram realizadas no prédio, como a reforma realizada entre os anos de 2002 e

2004, em que foi substituído o piso de placas de granilite, que provavelmente já não era o piso original,

por cerâmica branca. Em uma data não localizada, foi instalado um sistema de ar-condicionado no prédio.

Além disso, intervenções que visam a manutenção do edifício, como a execução de pintura e pequenos re-

paros, são realizadas frequentemente.

Como a sede dos Correios é considerada o marco zero de Teófilo Otoni, uma vez que lá foi constru-

ídos os armazéns da Companhia Mucuri, no dia 23 de agosto de 2007, foi instalada uma placa comemorati-

va dos 150 anos da fundação do município, na fachada posterior dos Correios. E, como parte das comemo-

rações do bicentenário de Theóphilo Benedicto Otoni, também no ano de 2007 foi lançado um selo em uma

iniciativa conjunta entre a prefeitura, os Correios e o Ministério das Comunicações.

6 O termo art déco, de origem francesa (abreviação de arts décoratifs), refere-se a um estilo decorativo que se afirma nas artes plásticas, artes aplica-
das (design, mobiliário, decoração etc.) e arquitetura no entreguerras europeu.
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A relação do edifício com a população é latente, pois além de utilizarem os serviços da empresa

para fins cotidianos, tanto pessoais como profissionais, os Correios, dentro de uma política nacional, se

preocupam e investem na sociedade e na cultura da localidade em que estão inseridos. Assim, projetos de

responsabilidade social, como a Campanha do Agasalho, a Campanha de Natal, o Convênio com a Associa-

ção de Catadores de Papel e a preocupação com o meio ambiente mobilizam a população e o empresaria-

do local. Para fortalecer esta ação, foi criada o Setor de Responsabilidade Social, que há dois anos atua

em Teófilo Otoni.

O ano de 2009 também é de comemorações para os Correios de Teófilo Otoni e de outras cidades

do Brasil, pois festeja-se 40 anos da abertura da Empresa de Correios e Telégrafos, ECT, criada em 1969.

Além disso, é um tempo de reflexão sobre como as novas tecnologias podem auxiliar no processo de comu-

nicação do país. Muitos podem pensar que a internet afastou a população, que conta agora com endereços

eletrônicos. Porém, a informatização, mais do que uma barreira, se tornou também uma aliada da empre-

sa, uma vez que permitiu a criação de novos produtos e serviços como o telegrama pela internet, a carta

on line, o rastreamento de sedex e o shopping virtual.

Neste mesmo ano de 2009, começou a ser discutido dentro dos Correios a possibilidade de uma re-

forma no prédio, que visaria a reformulação da fachada segundo as determinações da sua configuração ori-

ginal.

Assim, podemos averiguar que o edifício dos Correios tem sua importância histórica e arquitetôni-

ca vinculada à história de Teófilo Otoni desde a sua fundação. E além de fazer parte do cotidiano da popu-

lação, o local se vincula à história do setor de comunicações no Brasil, inserindo e ligando a história do

município à história nacional.
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4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO BEM CULTURAL

O Edifício dos Correios – uma construção da primeira metade do século XX - é de tipologia domi-

nante Art-déco. Encontra-se implantado em terreno plano, num lote de esquina, no cruzamento das ruas

Engenheiro Antunes com a rua Getúlio Vargas, sendo a fachada frontal voltada para a Praça Tiradentes; a

fachada lateral esquerda7, no alinhamento da avenida Getúlio Vargas; a fachada posterior, no alinhamento

do calçadão da rua Manoel Martiniano; e a fachada lateral direita encontra-se na divisa com a construção

vizinha – o edifício da Citycol – apenas no primeiro pavimento, pois o segundo pavimento encontra-se afas-

tado da divisa. Esta configuração permite visadas, a partir da rua, das três fachadas implantadas nos ali-

nhamentos das vias, com exceção, apenas, do primeiro pavimento da fachada lateral direita, construída na

divisa, sem afastamento lateral. O imóvel possui três acessos principais - situados na fachada frontal - fei-

tos através de um degrau de 28 cm, e três portas em ferro e vidro, pintadas na cor creme, com duas folhas

de abrir e bandeira fixa, que conduzem ao hall público da agência. Porém destes três acessos, apenas um

é utilizado, permanecendo os outros dois fechados, atualmente. Possui outro acesso, situado à direita da

fachada frontal, destinado ao acesso à Recepção da Gerência Regional/Vendas, feito através de rampa e

guarda corpo metálico pintado na cor creme, por um portão metálico com duas folhas de abrir, também

pintado na cor creme. Este portão possui uma espécie de bandeira em forma de gradil, pintada na mesma

cor. Possui ainda, um último acesso situado na fachada posterior, feito através de um degrau e uma porta

em ferro e vidro, pintada na cor creme, com duas folhas de abrir e bandeira fixa, que conduz ao cômodo

onde hoje funciona a sala de Expedição. O hall público possui uma porta interna de acesso à Recepção da

Gerência Regional/Vendas – localizada na lateral direita do hall - e a uma escada que conduz ao segundo

pavimento. O terceiro pavimento, constituído por apenas um cômodo, é acessado através de outra escada

situada na extremidade esquerda do hall – na porção arredondada vista na fachada. 

A edificação, de três pavimentos, possui partido quadrangular, sendo que o segundo pavimento

possui uma metragem quadrada pouco menor, em relação ao primeiro, uma vez que não possui ocupação

na região que fica exatamente em cima da Recepção da Gerência Regional/Vendas, existindo neste espaço

apenas uma platibanda, vista através da fachada frontal. O terceiro pavimento é constituído por apenas

um pequeno cômodo e escada de acesso. 

O nível térreo (primeiro pavimento) encontra-se, atualmente, dividido em onze cômodos (alguns

destes, através de divisórias, algumas com 2,10 m de altura, e outras que alcançam o teto). O primeiro de-

les é um grande espaço subdividido através de divisórias, em hall público, recepção da gerência regional,

gerência, caixas postais, atendimento e telegramas. O segundo é o hall de escada e demais cômodos

como: a área administrativa, a sala do almoxarifado que divide seu espaço através de divisória com a sala

de arquivo, sala do cofre e cantina divididas com divisória, circulação, banheiro feminino, banheiro mascu-

lino, sala de expedição, valores, e por fim tesouraria. A sala de expedição possui um monta carga, pouco

utilizado no dia a dia.

7 Considerando o observador em frente à fachada frontal – voltada para a Praça Tiradentes.
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O segundo pavimento encontra-se dividido em quatorze cômodos: hall de escada de acesso ao pri-

meiro pavimento, sala de sistemas, duas salas vazias, hall da escada de acesso ao terceiro pavimento, re-

feitório, sala de reuniões, sala de treinamento interno, sala de projeções, circulação, banheiro masculino,

banheiro feminino, e um último grande espaço atualmente usado como gerência regional/vendas (possui

um monta carga). 

O terceiro pavimento é constituído por apenas um cômodo pequeno, ocupado como arquivo. No

mesmo nível, encontra-se a caixa d´água.

O sistema construtivo adotado foi a estrutura autônoma de tijolo comum de barro. O telhado pos-

sui engradamento em madeira, coberto por seis águas em telhas de fibrocimento. A platibanda, sem orna-

mentos, contorna toda a volumetria da edificação, e há também as marquises. A edificação possui laje de

concreto em todos os cômodos, possuindo no hall público, forro em réguas de PVC. O espaço de acesso à

recepção da gerência, possui forro de gesso. Segundo informações da engenheira da Agência dos Correios

de Teófilo Otoni – Ana Cristina Siqueira – não houve alterações no sistema construtivo da edificação, desde

sua construção. 

A iluminação é feita, em sua maioria, através de luminárias com lâmpadas tubulares fluorescentes.

O primeiro pavimento apresenta piso revestido em placas de granilite em sua maior parte – provavelmente

o piso original da construção – granito no hall de escada e da recepção, e piso cerâmico nas áreas molha-

das. O único acesso à edificação feito através de rampa – extremidade direita da fachada frontal - possui

revestimento em cerâmica branca anti derrapante. O segundo e terceiro pavimentos possuem piso cerâmi-

co em toda a sua extensão, com exceção das escadas em granito. As paredes internas são pintadas na cor

creme, sendo que no primeiro pavimento elas receberam um barrado de granito até meia altura e no ba-

nheiro foram revestidas com cerâmica. Os pilares do hall público, no primeiro pavimento, são revestidos

em granito. As portas internas possuem enquadramento e uma folha de abrir em madeira, pintadas na cor

creme, com verga reta. Há também, a presença constante das portas das divisórias – muito utilizadas para

a divisão dos espaços internos. No segundo pavimento, duas das portas são de ferro e vidro, com verga

reta, pintadas na cor creme, com duas folhas de abrir - semelhantes às da fachada frontal e posterior. Es-

tas duas portas estão situadas em uma sala vazia, sendo uma delas de acesso à outra sala vazia e a segun-

da de acesso à sala de sistemas - espaços que eram originalmente ocupados com terraços descobertos e

que posteriormente foram fechados e adaptados aos novos usos, sendo por isso, de fácil entendimento o

fato destas duas portas serem diferentes das demais portas internas. A porta situada no hall de escada, no

segundo pavimento, de acesso à sala de treinamento interno, também é de ferro e vidro, com verga reta,

pintada na cor creme, porém com apenas uma folha de abrir.

Com tipologia dominante art-déco, a edificação possui como características marcantes - típicas do

estilo vigente na ápoca - a simetria, linhas retas, horizontalidade, limpeza ornamental, além de sobrieda-

de e monumentalidade. Apresenta um ritmo linear de suas fachadas pintadas na cor creme e com embasa-

mento em pedra, marcadas pela presença de elementos horizontais atualmente pintados na cor azul, como

as marquises, compondo todas as fachadas coroadas pelas platibandas. A porção arredondada da fachada
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lateral esquerda – hoje referente ao espaço da escada de acesso ao terceiro pavimento, originalmente lo-

cal do acesso principal da edificação – também encontra-se atualmente pintada na cor azul. O restante do

plano da fachada é todo pintado na cor creme, com granito até meia altura, além da presença dos elemen-

tos de programação visual dos Correios.

A fachada frontal é dividida em três planos: um centralizado e mais a frente, e os outros dois, si-

tuados nas laterais, estão em um plano um pouco mais atrás. Na fachada frontal voltada para a Praça Tira-

dentes, o primeiro pavimento possui três vãos situados no volume central, referentes aos três acessos prin-

cipais feitos através de portas com estrutura em ferro, pintado na cor creme, vedação em vidro, com ver-

ga reta, com duas folhas de abrir e bandeira, que conduzem ao hall público da agência. Ao lado das três

portas de acesso principal, nos volumes laterais, existem janelas basculantes com estrutura em ferro, pin-

tadas na cor creme e vedação em vidro, com verga reta, e um portão metálico pintado na cor creme, si-

tuado na extrema direita da edificação. Ainda na fachada principal, o segundo pavimento possui cinco vãos

de janelas, também com estrutura em ferro, pintada na cor creme e vedação em vidro, com verga reta,

sendo três deles localizados num plano mais a frente no centro e as duas outras mais atrás, uma de cada

lado. 

A fachada lateral esquerda é marcada pela presença da caixa de escada de acesso ao terceiro pavi-

mento – um volume arredondado e sobressalente, atualmente pintado na cor azul. Este volume possui, no

total, seis vãos de janelas basculantes com estrutura em ferro, pintado na cor creme e vedação em vidro,

com verga reta, sendo duas janelas para cada pavimento. O seu coroamento é feito através da platibanda

e uma pequena marquise marcando a horizontalidade da edificação, pintada na cor creme. No primeiro pa-

vimento, estão à esquerda do volume arredondado, quatro janelas basculantes com estrutura em ferro,

pintada na cor creme e vedação em vidro, com verga reta; e à direita apenas uma janela com as mesmas

características. Também no primeiro pavimento, existe uma jardineira acima no nível do passeio construí-

da em alvenaria – hoje revestida em pedra - e cercada com gradil de ferro pintado na cor creme de 40cm

de altura. O segundo pavimento também apresenta as mesmas quatro janelas, com as mesmas caracterís-

ticas porém, do outro lado, à direita do volume arredondado, a fachada é cega – espaço outrora ocupado

por um terraço descoberto. A fachada posterior possui dez vãos alinhados entre si, sendo cinco situados no

primeiro pavimento e cinco, no segundo pavimento. Apenas um destes vão é uma porta – situada no pri-

meiro pavimento - com estrutura em ferro, pintado na cor creme e vedação em vidro, com verga reta, e

duas folhas de abrir; sendo o restante, janelas basculantes com as mesmas características das demais. No

alinhamento da fachada posterior, está o calçadão da rua Manoel Martiniano, local onde foi instalado um

marco comemorativo da primeira Estrada de Rodagem do Brasil Santa Clara/ Philadelfia. Acontece neste

calçadão, toda semana, o projeto “Calçadão Cultural”, com rodízio de associações culturais: barracas com

flores, plantas ornamentais, artes plásticas, artesanato, comidas típicas e outros, e shows nas sextas fei-

ras. A fachada lateral direita encontra-se encostada na divisa, no primeiro pavimento, estando afastada

desta no segundo pavimento onde existem três janelas - com as mesmas características das demais. Todas

as fachadas encontram-se comprometidas, visualmente, seja devido à presença da publicidade, seja atra-
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vés dos aparelhos de ar condicionado aparentes; além da fiação pública interferindo nas visadas da edifi-

cação. Segundo informações obtidas junto ao Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Teófilo

Otoni, há previsão de implantação de um projeto de reformas no Edifício dos Correios, com o objetivo de

adaptá-lo às normas de acessibilidade, hoje já analisadas e conciliadas pelo Conselho. Segundo o projeto

de intervenção existente, as modificações irão interferir na fachada, através da adição de uma rampa de

acesso principal, além da caixa de elevador.

O imóvel encontra-se circundado por edificações de um a quatro pavimentos, em sua maioria, com

características ecléticas e art-déco – construídas no século XIX a meados do século XX - implantadas no ali-

nhamento, com volumetria quadrangular ou retangular e aparentemente em bom estado de conservação.

Além destes imóveis citados, que fazem parte do núcleo de origem da cidade, como o prédio da Câmara

Municipal, o Cine Vitória e Cine Palácio, encontram-se alguns imóveis modernos ou contemporâneos como

o edifício do Banco do Brasil, também na Praça Tiradentes. Ainda na região de entorno do Edifício dos Cor-

reios, estão os Edifício do Automóvel Clube, A Rádio de Teófilo Otoni e o Mercado Municipal. Trata-se de

região central bastante adensada, onde não há terrenos vazios. As construções não possuem afastamento,

em sua maioria, sendo pouco provável um maior adensamento da área. Este entorno faz parte do sítio his-

tórico da fundação do município, em 1853, constituindo o centro histórico da cidade. Ainda pode-se desta-

car, nas imediações do entorno, a Igreja Matriz e a Igreja Bom Jesus - construções sacras do início do séc.

XX. O tipo de uso predominante nas construções do entorno - comercial/institucional/serviços - é respon-

sável por grande poluição visual do ambiente, principalmente no entorno imediato da Praça Tiradentes,

devido à intensa presença de placas, faixas e pinturas de propaganda, além da fiação aérea que muito

contribui muito para isto.

As vias que contornam o quarteirão onde o bem está implantado, são asfaltadas e providas de duas

vias de mão única e estacionamento de veículos em ambos os lados. Apresentam passeio em ladrilho de ci-

mento em bom estado de conservação. O calçadão da rua Manoel Martiniano é fechado ao acesso de veícu-

los, recebendo calçamento em ladrilho de cimento em bom estado de conservação. O calçamento da Praça

Tiradentes – patrimônio histórico da cidade de Teófilo Otoni - é, em sua maioria, em pedra portuguesa

com desenhos formados pela variação das cores preto e branco, em alguns trechos em pedra cortada tipo

paralelepípedo, e em outros em placas de concreto. Todos os revestimentos apresentam bom estado de

conservação. A escada para o coreto e outros degraus existentes na praça possuem o revestimento do piso

em cerâmica na cor preta. A calçada possui revestimento em cimento e/ou ladrilho de cimento. 

A edificação encontra-se em uma área urbanizada, implantada junto à Praça Tiradentes, equipada

de elementos urbanos como bancos de concreto, telefones públicos, lixeiras, fonte luminosa e sonora,

coreto, quiosques, postes de iluminação pública e densa arborização. A vegetação do entorno é constituída

por muitas árvores de grande e médio porte, além dos canteiros da praça. Os canteiros possuem como for-

ração comum a grama, além de espécies popularmente denominadas como: Flamboyant, Palmeira Impe-

rial, Oiti, Ficus, Murta, Castanheira, Quaresmeira, Leocena, Ipê, Bouganvile, Tamarindo, Pinheiro, Abricó,

Ingá, Coqueiro, dentre outros. Na extremidade próxima à Rua Engenheiro Antunes, há um ponto de taxi
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com telefone próprio, cujos veículos ficam enfileirados às margem da praça. A área é provida de infra-es-

trutura básica como rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo, iluminação pública e rede de telefonia. 

Quanto ao estado de conservação do bem em questão pode-se concluir que é considerado bom. Fo-

ram detectados danos reversíveis tais como: trincas na alvenaria e piso cerâmico; descolamento de reboco

e pintura; trechos com manchas na pintura; marquise da fachada frontal com parte faltante, danos no re-

boco da fachada deixando as ferragens do concreto expostas e outros. 

De acordo com análises e entrevistas feitas no local, podemos afirmar que reformas de adequação

no edifício – como pinturas, pequenos reparos e instalação/remoção de divisórias - são feitas frequente-

mente, até os dias de hoje, para melhor apropriação do espaço pelos usuários. Em uma destas reformas

de adequação, entre os anos 2002/2004, foi feita a substituição do piso de placas de granilite – que prova-

velmente era o piso original - por piso cerâmico branco, no segundo pavimento. Mas não só reformas de

adequação ocorreram até hoje na edificação em estudo, uma vez que, em meados de 1990 ela passou por

uma grande intervenção para se adequar à expansão dos serviços e à necessidade de aumentar a área útil

da empresa, descritas a seguir.

Desde a inauguração, o prédio sediava no primeiro pavimento a agência de Correios e Telégrafos,

na qual funcionava o Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) e, no segundo pavimento a residência do di-

retor. Com a transferência do CDD para outro local, o edifício passou a sediar a agência de Correios, com

suas caixas postais, no primeiro andar e a gerência administrativa no segundo. Com isso, em meados de

1990, a construção passou por uma reforma descaracterizante, uma vez que os terraços descobertos do se-

gundo pavimento, vistos nas fachadas, foram fechados e em suas paredes novas janelas foram abertas –

criando cômodos para serem transformadas em áreas úteis da empresa. Ainda no segundo pavimento, no

lado direito da fachada frontal, acima do portão existente foi acrescentada uma platibanda – local onde

está situada a escada de acesso ao segundo pavimento dentro da agência. No primeiro pavimento, foi rea-

lizada a transferência do acesso principal originalmente feito pelo volume arredondado da fachada voltada

para a avenida Getúlio Vargas, para a fachada frontal voltada para a Praça Tiradentes. O vão da antiga

porta de acesso foi fechado e na fachada frontal foram abertas mais duas portas onde originalmente havia

duas janelas. Na fachada da avenida Getúlio Vargas, existia apenas duas janelas no primeiro pavimento e o

restante da parede era cega; hoje existem quatro janelas nesta extremidade esquerda do primeiro pavi-

mento. Ainda nesta fachada, foi acrescentado na jardineira existente um pequeno gradil. Esta reformula-

ção do edifício foi inaugurada em Julho de 1991. Além destas alterações arquitetônicas, no que diz respei-

to à espacialidade da construção e suas consequências, outras alterações visuais são notadas como a pre-

sença da publicidade na fachada da edificação e aparelhos de ar condicionados aparentes.

Após estas alterações descaracterizantes ocorridas na edificação, nota-se que hoje temos uma

construção horizontal e linear, com elementos/marquises – reforçando esta horizontalidade. Originalmente

esta linguagem era um pouco diferente, uma vez que sua arquitetura apresentava-se através de um jogo

de volumes, de planos descontínuos existentes através dos terraços descobertos que hoje encontram-se fe-

chados.
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5 – DESCRIÇÃO DO COTIDIANO DO BEM CULTURAL

Desde a época de sua construção, o Edifício dos Correios teve como função abrigar a sede dos Cor-

reios na cidade, ligando este bem à história da comunicação do país, inserindo-o também no cotidiano da

população, que necessita dos seus serviços tanto profissionalmente, quanto na vida privada. Desde a inau-

guração, o prédio sediava no primeiro pavimento a agência de Correios e Telégrafos, na qual funcionava o

Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) e, no segundo pavimento a residência do diretor. Com a transfe-

rência do CDD para outro local, o edifício passou a sediar a agência de Correios, com suas caixas postais,

no primeiro andar e a gerência administrativa no andar de cima. Esta forma de apropriação do edifício pe-

los proprietários e usuários continua semelhante, nos dias de hoje, com toda a parte de acesso ao público

e outros serviços ligados a este, no primeiro pavimento, e a gerência no segundo pavimento. Alterações na

configuração do espaço são feitas de acordo com as necessidades recorrentes ao longo dos anos, e através

de divisórias móveis (divisória naval), algumas com altura de 2,10m e outras que alcançam o teto. No se-

gundo pavimento, a gerência ocupa o espaço através de estações de trabalho, das salas de reuniões/proje-

ção, com mesas e cadeiras convencionais à função. Os demais espaços apresentam-se desocupados. No pri-

meiro pavimento, a ocupação acontece através de guichês de atendimento ao público. No setor de acesso

restrito aos clientes, a ocupação se dá através de mesas e cadeiras próprias à função.

A relação do edifício com a população é latente, pois além de utilizarem os serviços da empresa

para fins cotidianos, dentro de uma política nacional, a instituição dos correios se preocupa e investe na

sociedade e na cultura da localidade em que estão inseridos. Assim, projetos de responsabilidade social,

como a Campanha do Agasalho, a Campanha de Natal, o Convênio com a Associação de Catadores de Papel

e a preocupação com o meio ambiente mobilizam a população e o empresariado local. Para fortalecer esta

ação, foi criada o Setor de Responsabilidade Social, que há dois anos atua em Teófilo Otoni. Ainda neste

ano a edificação dos Correios passou a abrigar, também, o Banco Postal, o que trouxe a necessidade da

instalação da porta giratória de segurança, hoje existente na entrada principal. Junto a porta de entrada

principal, também estão presentes lixeiras de coleta seletiva de lixo reciclável, uma preocupação com o

meio ambiente, interferindo na ocupação do espaço. 

Em suma, como já foi dito, os correios fazem parte do dia a dia da população de Teófilo Otoni,

que utiliza dos serviços específicos oferecidos pela instituição, importantes para a vivência das pessoas,

seja para fins profissionais ou pessoais.
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6 – DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

O perímetro de tombamento das fachadas do Edifício dos Correios é delimitado pelos pontos T1,

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, localizados utilizando-se como referência as quinas das fa-

chadas do próprio bem assim como suas faces internas, numa área total de 103,91 m². Portanto, apenas a

área das fachadas está inserida dentro do perímetro de tombamento. Esses pontos foram definidos através

da seguinte metodologia:

• T1: ponto inicial da poligonal do perímetro de tombamento, definido pela interseção do prolonga-

mento do alinhamento da face externa da fachada lateral direita (à oeste) com a projeção da mar-

quise do primeiro pavimento da fachada posterior (à sul).

• T2: a partir de T1, predefinido, segue-se pelo limite externo da marquise da fachada posterior (à

sul) rumo à leste, 23,60 metros até T2, localizado no encontro com o prolongamento do alinha-

mento tangente ao volume arredondado da fachada lateral esquerda (à leste).

• T3: a partir de T2, predefinido, segue-se pelo alinhamento tangente ao volume arredondado da fa-

chada lateral esquerda (à leste) rumo à norte, por 23,00 metros, até T3, localizado no encontro

com o prolongamento do alinhamento externo da marquise central da fachada frontal (à sul).

• T4: a partir de T3, predefinido, segue-se rumo à oeste, por 21,35 metros sobre o alinhamento ex-

terno da marquise central da fachada frontal (norte) até T4, localizado no encontro com o prolon-

gamento do alinhamento mais externo da marquise da fachada lateral direita (à oeste).

• T5: a partir de T4, predefinido, segue-se em linha reta rumo à sul, sobre o alinhamento externo da

marquise da fachada lateral direita (à oeste), por 10,18 metros até T5, localizado no encontro com

o alinhamento externo da marquise da caixa de escada de acesso ao segundo pavimento, paralela

à fachada frontal.

• T6: a partir de T5, predefinido, segue-se em linha reta pelo alinhamento externo da marquise que

contorna a caixa de escada, rumo à oeste, por 2,25 metros até T6, localizado no encontro com a

face externa do muro de divisa na lateral direita (à oeste).

• T7: a partir de T6, predefinido, segue-se em linha reta rumo à sul pelo alinhamento do muro de di-

visa lateral direita (à oeste), por 0,75 metros, até o prolongamento do alinhamento da face inter-

na da parede norte da caixa de escada de acesso ao segundo pavimento.

• T8: a partir de T7, predefinido, segue-se em linha reta pela face interna da parede norte da caixa

de escada, rumo à leste, por 3,50 metros até T8, localizado no encontro com o alinhamento da

face interna da parede oeste do hall público.

• T9: a partir de T8, predefinido, segue-se em linha reta pelo alinhamento da face interna da parede

oeste do hall público, rumo à norte, por 9,63 metros até T9, localizado na quina interna da parede

da fachada frontal (à norte).
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• T10: a partir de T9, predefinido, segue-se em linha reta pelo alinhamento da face interna da pare-

de da fachada frontal, rumo à leste, por 18,10 metros até T10, localizado no encontro com o ali-

nhamento da face interna da parede da fachada leste, referente ao cômodo da gerência.

• T11: a partir de T10, predefinido, segue-se em linha reta pelo alinhamento da face interna da pa-

rede da fachada lateral esquerda (à leste), rumo à sul, por 20,95 metros até T11, no encontro com

o alinhamento da face interna da parede da fachada posterior (sul), referente ao cômodo da expe-

dição.

• T12: a partir de T11, predefinido, segue-se em linha reta pelo alinhamento da face interna da pa-

rede da fachada posterior (à sul), rumo à oeste, por 21,60 metros até T12, localizado no encontro

com a face externa da parede da fachada lateral direita (à oeste).

Para o fechamento da poligonal, a partir de T12, predefinido, segue-se em linha reta pelo alinha-

mento da face externa da parede da fachada lateral direita (à oeste), rumo à sul, até o encontro de T1,

ponto inicial.

A justificativa para a poligonal referente ao perímetro de tombamento, compreendendo apenas

parte da fachada lateral direita, foi definida de acordo com fotos antigas do bem, considerando que a par-

te original é exatamente à que foi demarcada para a devida proteção.

Todos os segmentos de reta da poligonal formam ângulos de 90º entre si.
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7 – JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

O perímetro de tombamento das Fachadas do Edifício dos Correios coloca sob proteção do poder

público de Teófilo Otoni uma área de 103,91 m². O perímetro corresponde às fachadas da edificação, ex-

pressivas por suas características arquitetônicas e compositivas em estilo Art Déco, bem como seu papel

representativo ligado ao desenvolvimento histórico e social da cidade. Porém, este perímetro definido, so-

mente será eficaz enquanto proposta de resguardo da integridade física da edificação, uma vez que qual-

quer modificação interna também seja feita com muito zelo e responsabilidade, sob planejamento e acom-

panhamento de um profissional habilitado, além de vistorias constantes por parte do órgão fiscalizador

competente. 

O perímetro de tombamento engloba somente as fachadas do bem, devido a um acordo entre o

Conselho de Patrimônio e os Correios - uma exigência deste, devido às constantes demandas de remaneja-

mento de seu interior. 

A justificativa para a poligonal referente ao perímetro de tombamento, compreendendo apenas

parte da fachada lateral direita8, foi definida de acordo com fotos antigas do bem, considerando que a

parte original é exatamente a que foi demarcada para a devida proteção.

O edifício, desde sua concepção/construção, sempre teve a função de abrigar a sede dos Correios

na cidade, servindo à comunidade, com seus serviços, além de estar situada no núcleo original da localida-

de - “marco zero do município” - e por isso tem participado de vários períodos da história da cidade, con-

tribuindo assim, para a constituição da memória desta.

Trata-se de uma das primeiras construções Art Déco de Teófilo Otoni, que apesar de algumas des-

caracterizações recorrentes das intervenções realizadas - novas formas de apropriação do espaço - man-

tém muitas de suas características arquitetônicas ainda preservadas. Entretanto, necessita de medidas

para uma preservação efetiva. A localização no núcleo primitivo – Praça Tiradentes, também demonstra

seu valor agregado, sendo um referencial urbanístico importante para a população. Sua preservação inter-

fere na preservação da ambiência existente neste conjunto arquitetônico e paisagístico.

Enfim, o Edifício dos Correios é um documento vivo do processo evolutivo da cidade e de seus ha-

bitantes e que, portanto, deve ser preservado através do tombamento de sua estrutura original, uma vez

que, qualquer tipo de intervenção - na estrutura tombada - deve ser submetida à aprovação do Conselho

do Patrimônio Cultura de Teófilo Otoni, observadas as diretrizes de intervenção estabelecidas neste dossiê

de tombamento.

8 Considerando o observador em frente à fachada frontal – voltada para a Praça Tiradentes.
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8 – DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO SOBRE O BEM TOMBADO

Inicialmente, é importante frisar que toda intervenção deve deixar a marca de seu tempo e ser di-

ferenciada dos originais, a fim de evitar falsificações ou inverdades históricas. Contudo, tais intervenções

não devem ser evidenciadas para que não se destaquem sobre as características autênticas da edificação. 

Para que a preservação do Edifício dos Correios seja efetiva, é necessário que, dentro do períme-

tro de tombamento os seguintes itens sejam observados:

• Qualquer uma de suas partes não poderá ser demolida ou ampliada. Deverão ser mantidos integral-

mente a área, o volume e as proporções.

• Os vãos originais de portas e janelas deverão ser mantidos, ou seja, não poderão ser vedados, des-

locados ou interligados, bem como ter seus elementos compositivos preservados. Aqueles que já

foram vedados e/ou substituídos devem passar por estudo de viabilidade de restauração em cor-

respondência e conformidade com os originais.

• Sugere-se que as intervenções descaracterizantes realizadas nas fachadas sejam discutidas com o

conselho, no sentido de serem revertidas, executando restauração em conformidade com a facha-

da original, resgatando a simetria e jogo de volumes da mesma.

• Os elementos compositivos significativos do estilo Art-Déco, como os materiais de revestimentos e

ornamentos empregados nas fachadas só poderão ser alterados no sentido de reverter eventuais

descaracterizações, buscando resgatar a originalidade da edificação, desde que haja uma justifica-

tiva comprovadamente consistente.

• Os trechos de alvenaria que estão manchados, com pintura descascando, com partes do reboco

rompido ou descolando, com fissuras e trincas devem passar por estudos de prospecção e receber

a reconstituição necessária, de acordo com o material compatível com o original e mantendo as

características estilísticas do imóvel. O problema das infiltrações deve ser resolvidos a fim de se

evitar a reincidência de tais danos.

• A pintura deverá ser mantida em bom estado passando por recuperação sempre que necessário. É

importante frisar que a pintura deve estar de acordo com as características do estilo Art-Déco e

com a tipologia arquitetônica da edificação.

• As esquadrias devem passar por manutenção periódica com utilização de produtos adequados à

particularidade de cada material de forma a não comprometer a originalidade estética do bem.

• As peças de madeira do telhado devem receber tratamento contra ataque de insetos xilófagos e

manutenção regular do revestimento de proteção.

• A região da fachada lateral que recebe dejetos de pombos frequentemente – devido, talvez, à lo-

calização da copa de uma árvore próxima – deve passar por limpeza e recuperação geral, além de

devidas providências em relação ao motivo causador da inconveniência.
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• A cobertura deverá ter esquema de diagrama e inclinações mantidos. É necessário revisão comple-

ta da cobertura e após reparos realizar manutenção periódica para evitar a deterioração do engra-

damento, aparecimento de goteiras e acúmulo de insetos e sujidades.

• Viabilizar iluminação adequada para as fachadas e para o acesso principal. Realizar projeto elétri-

co, revisando as instalações improvisadas do bem.

• Revisar as instalações de ar-condicionado, uma vez que tal equipamento acumula umidade em pa-

rede onde se encontra a cantina, no primeiro pavimento.

• Instalar placas indicativas e educativas que informem as intervenções realizadas no bem e sua con-

dição de patrimônio cultural municipal.

• A utilização de qualquer forma de publicidade/programação visual deve ser controlada, de manei-

ra que tais elementos não prejudiquem a visualização e integridade da imagem do bem, sendo

proibida a fixação dos mesmo em suas fachadas.

• Manter os extintores para prevenção e combate a incêndio sempre dentro da data de validade.

• Manter sistemas de segurança eficientes.

• Instalar para-raios.

Uma vez que o perímetro de tombamento da edificação, por motivos específicos, ficou limitado

apenas às fachadas da mesma, sugere-se - para a eficácia do tombamento enquanto proposta de resguardo

da integridade física da edificação – que qualquer modificação interna proposta, seja sob planejamento e

acompanhamento de um profissional habilitado.

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, através da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni,

deve contratar anualmente um técnico especialista (arquiteto urbanista ou engenheiro civil) para avaliar o

estado de conservação do bem cultural tombado.

Deverá ser discutido no Conselho a aprovação de quaisquer intervenções que por ventura venham a

ser propostas, assim como as diretrizes apresentadas.



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
38/137

9 – DELIMITAÇÃO DO ENTORNO DO BEM TOMBADO

O perímetro de entorno de tombamento das Fachadas do Edifício dos Correios é delimitado pela

poligonal formada pelos pontos E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8, localizados utilizando-se como referência

os eixos das ruas lindeiras ao bem tombado e limite de lotes. O perímetro de entorno abrange as vias, os

lotes, e edificações adjacentes ao Edifício dos Correios, incluindo construções como a Câmara Municipal, o

Edifício do Banco Mercantil do Brasil e Edifício do Antigo Banco de Minas Gerais – atual Edifício do Secto e

Citycol. A Praça Tiradentes já é um bem tombado, contendo suas diretrizes próprias de intervenção. 

Os pontos podem ser verificados através do seguinte memorial descritivo, elaborado em concor-

dância com os dados da planta cadastral fornecida pelo município:

• E1: Ponto inicial da poligonal definido pela interseção dos eixos das ruas Manoel Martiniano e Dou-

tor Reinaldo.

• E2: A partir de E1, predefinido, segue-se pelo eixo da rua Doutor Reinaldo rumo à sul, por 44,55

metros até E2, localizado no encontro com o prolongamento do alinhamento de divisa entre os lo-

tes 01 e 02 da quadra 12.

• E3: A partir de E2, predefinido, segue-se pela linha de divisa entre os lotes 01 e 02 da quadra 12,

rumo à oeste, por 50,30 metros até E3, localizado no encontro com o eixo da avenida Getúlio Var-

gas.

• E4: A partir de E3, predefinido, segue-se pelo eixo da avenida Getúlio Vargas, rumo à norte, por

20,80 metros até E4, localizado no encontro com o prolongamento do alinhamento de divisa entre

os lotes 03 e 09 da quadra 13.

• E5: A partir de E4, predefinido, segue-se pela linha de divisa entre os lotes 03 e 09 da quadra 13,

rumo à oeste, por 50,70 metros até E5, localizado no encontro com o eixo da rua Epaminondas

Otoni.

• E6: A partir de E5, predefinido, segue-se pelo eixo da rua Epaminondas Otoni, rumo à norte, por

58,50 metros até E6, localizado no encontro com o eixo da rua ao sul da Praça Tiradentes.

• E7: A partir de E6, predefinido, segue-se pelo eixo da rua ao sul da Praça Tiradentes, rumo à leste,

por 73,50 metros, até o encontro com o prolongamento do alinhamento de divisa entre os lotes 01

e 02 da quadra 15.

• E8: A partir de E7, predefinido, segue-se pelo prolongamento do alinhamento de divisa entre os lo-

tes 01 e 02 da quadra 15, rumo à sul, por 33,80 metros até E8, localizado no encontro com o eixo

da rua Manoel Martiniano.

Para o fechamento da poligonal, a partir de E8, predefinido, segue-se pelo eixo da rua Manoel Mar-

tiniano, rumo à leste, até o encontro com E1, ponto inicial.

Os ângulos formados entre os segmentos de reta da poligonal são todos de 90 graus.
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Os pontos A e B definem o segmento de reta que amarra o bem ao perímetro de entorno de tomba-

mento. O segmento de reta A-B é perpendicular à E6-E7, sendo o ponto A localizado no cunhal direito9 da

fachada frontal do Edifício dos Correios. 

9 Considerando o observador de frente para a fachada frontal voltada para a Praça Tiradentes.
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10 – JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE ENTORNO

A delimitação do perímetro de entorno do Edifício dos Correios engloba os lotes da quadra onde o

mesmo está inserido (quadra 14); parte da quadra 15, e parte das quadras 12 e 13 situadas mais ao sul, in-

cluindo os lotes lindeiros ao calçadão da rua Manoel Martiniano. Sendo assim, os lotes inclusos no períme-

tro delimitado, estão nas ruas Epaminondas Otoni, Praça Tiradentes, Doutor Reinaldo e Manoel Martiniano,

que são os seguintes: Lote 01 (quadra 12), Lotes 01, 02 e 09 (quadra 13), Lotes 01, 02 e 03 (quadra 14) e

Lote 02 (quadra 15). 

O perímetro de entorno definido, visa preservar a relação estabelecida entre o bem tombado e a

paisagem local, as suas visadas para além do perímetro de tombamento e manter a ambiência do lugar

onde se insere o bem. Ou seja, o perímetro engloba as fachadas, volumetria e altimetria das edificações

do entorno imediato – garantindo que não sejam construídas obstruções às visadas originais do bem. Assim

sendo, a preservação do Edifício dos Correios, de seu entorno e da espacialidade na qual está inserido, é

de fundamental importância, pois o conjunto dos elementos que integram este perímetro apresenta valo-

res históricos, e arquitetônicos que representam as tendencias estilísticas de uma determinada época e

contexto em que estavam inseridas.

Protegendo as visadas das fachadas do Edifício dos Correios será possível permitir que as relações

tanto da memória urbana, quanto da apropriação local, sejam monitoradas e discutidas pela população,

sempre pautadas nas diretrizes específicas para a área. Assim sendo, a partir de análise no local, foi con-

cluída a necessidade destes imóveis seguirem diretrizes específicas estabelecidas para o entorno, princi-

palmente no que diz respeito à poluição visual, descaracterização das fachadas e obstrução/desvio da per-

cepção do bem. 

Logo, o limite escolhido como perímetro de entorno é capaz de resguardar o local, pautado no ob-

jetivo principal de proteção e compreensão do Edifício dos Correios: preservar o espaço, e o lugar de con-

vivência no entorno do bem, buscar proteger as relações urbanas que ali acontecem através da preserva-

ção de seu suporte físico, manter viva e em evolução constante e natural a interação dos usuários com o

bem. A poligonal do entorno não englobou a Praça Tiradentes devido ao fato de esta já ser tombada e pos-

suir diretrizes próprias que garantem a sua preservação.

Qualquer tipo de intervenção na área de entorno de tombamento deve ser submetida à aprovação

do Conselho do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni, observadas as diretrizes de intervenção estabelecidas

neste dossiê de tombamento.
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11 – DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO SOBRE O ENTORNO DE TOMBAMENTO

Para que a preservação do bem em questão seja efetiva, é necessário que dentro do perímetro de

entorno de tombamento, os seguintes itens sejam observados:

• Qualquer intervenção realizada nas edificações do perímetro de entorno deverá passar por aprova-

ção junto ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que deverá buscar meios de minimizar os

possíveis prejuízos à visualização das fachadas e da volumetria do Edifício dos Correios.

• Realizar conservação permanente dos equipamentos do entorno de tombamento como lixeiras, ca-

bines de telefones públicos, bancos e postes de iluminação pública. Estes deverão ser padronizados

e em número que atenda à demanda do entorno.

• Reformar e manter os passeios em bom estado de conservação, inserindo as modificações necessá-

rias para atender às normas de acessibilidade.

• Manutenção da pavimentação das vias do entorno, tanto de seu calçamento quanto das faixas de

sinalização já existentes. Fazer pintura de novas faixas onde houver necessidade.

• Manutenção e padronização das placas de sinalização de trânsito e de nomes de ruas, visando não

poluir visualmente a área de entorno e melhorar a programação visual do local. Deverá ser provi-

denciada a fixação de placas de sinalização indicando a direção do Edifício dos Correios nas vias do

entorno e nas principais vias das proximidades que dão acesso ao mesmo.

• Realizar podas periódicas das árvores, arbustos e forrações existentes no entorno, de acordo com o

acompanhamento de profissional qualificado (paisagista/biólogo-botânico).

• As placas, cartazes e anúncios – qualquer meio de programação visual - existentes nas imediações

do bem devem passar por critério de avaliação que observe a preservação da integridade da ima-

gem urbana e a preocupação com a poluição visual. Portanto, deve ser executado um projeto para

padronização na instalação das placas comerciais.

• Realizar trabalhos de educação patrimonial, explicando o motivo e os benefícios do tombamento

do Edifício dos Correios e o impacto deste sobre o entorno, promovendo a conscientização da po-

pulação.

• Um projeto de instalações elétricas subterrâneas poderia ser discutido entre o conselho e a prefei-

tura, uma vez que a fiação elétrica interfere negativamente nas visadas do bem.

• Dentro do lote de implantação da Edificação dos Correios, fica proibido a construção de anexos ou

instalação de elementos que obstruam a visibilidade das fachadas. Os jardins devem passar por

manutenções periódicas, assim como toda a edificação.

• É importante salientar que essas diretrizes são passíveis de revisões periódicas visando à atualiza-

ção e adequação às novas demandas do local, desde que sejam estudadas e aprovadas previamen-

te pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni.
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12 – DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Localização do Município de Teófilo Otoni no Estado de Minas Gerais. 2009. Fonte: Wikipedia

Município de Teófilo Otoni. Fonte: Fonte: http://licht.io.inf.br/mg_mapas/mapa/cgi
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IMPLANTAÇÃO

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009. 

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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PLANTA 1º PAVIMENTO (TÉRREO)

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009. 

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
46/137

PLANTA 2º PAVIMENTO

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009.

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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PLANTA 3º PAVIMENTO

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009.

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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DIAGRAMA DE COBERTURA

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009.

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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FACHADA FRONTAL (PRAÇA TIRADENTES)

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009.

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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FACHADA LATERAL ESQUERDA (RUA GETÚLIO VARGAS)

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009.

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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FACHADA POSTERIOR (CALÇADÃO RUA MANOEL MARTINIANO)

Fachadas do Edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: setembro/2009.

________________________________________
Técnico Responsável: Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.379/D
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13 – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 01: Edifício dos Correios. Perspectiva da edificação - esquina das atuais ruas Engenheiro Antunes e Getúlio Vargas. Demons-
tra-se a antiga configuração da edificação, quando da sua construção, com a presença de terraços descobertos e acesso principal
através do volume arredondado na fachada. Teófilo Otoni/MG. Primeira metade do Séc. XX. Fonte: Arquivo de João Cannizza.

Foto 02: Edifício dos Correios. Perspectiva da edificação - esquina das ruas Engenheiro Antunes e Getúlio Vargas. Demonstra-se a
atual configuração da edificação, após modificações, com cômodos fechados, ao invés dos antigos terraços e acesso principal feito
através da fachada de frente para a Praça Tiradentes – atual fachada frontal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 03: Edifício dos Correios. Vista da edificação - esquina das ruas Engenheiro Antunes e Getúlio Vargas. Destaca-se a jardineira
existente na fachada lateral esquerda , ainda sem o pequeno gradil e com a presença de vegetação. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotó-

grafa: Nicole Bertinato.

Foto 04: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada lateral esquerda - avenida Getúlio Vargas. Destaca-se a jardineira atualmen-
te com a presença de um pequeno gradil e sem vegetação, apenas terra. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 05: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada frontal, de frente para a Praça Tiradentes – prolongamento da rua Engenhei-
ro Antunes. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 06: Edifício dos Correios. Vista da fachada frontal e lateral direita da edificação. Demonstra-se os acessos existentes na fa-
chada frontal, sendo que destes, dois encontram-se inutilizados. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 07: Edifício dos Correios. Detalhe de um dos acessos pela Praça Tiradentes – fachada frontal¹ e lateral direita¹. Demonstra-se
o acesso feito através de portão metálico, rampa e guarda corpo. No interior, ao fundo, encontra-se o acesso  à recepção da ge-
rência, feito através de porta de vidro com estrutura metálica, e duas folhas de abrir. Acima, destaca-se a platibanda existente.

Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 08: Edifício dos Correios. Detalhe da divisa lateral direita da edificação e construção vizinha – que abrigava o antigo Banco de
Minas Gerais, atual edifício do Secto e Citycol. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 09: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada frontal e de construções vizinhas como: o edifício do Banco Mercantil e a Câ-
mara Municipal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 10: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada frontal e seus acessos através de degraus.
Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 11: Edifício dos Correios. Detalhe de parte da fachada frontal e calçamento do passeio em bom estado de conservação.
Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 12: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada  posterior voltada para o calçadão da rua Manoel Martiniano. Destaca-se a fa-
chada e a forma de apropriação do espaço, através do projeto “Calçadão Cultura” - exposição de flores, plantas ornamentais, ar-

tes plásticas , artesanato, comidas típicas e shows. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 13: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada  posterior  e entorno – calçadão da rua Manoel Martiniano. Destaca-se a fa-
chada aos fundos, calçamento em bom estado de conservação, arborização, construções  vizinhas e equipamentos urbanos, vistos

através da rua Epaminondas Otoni. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 14: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno e pequena parte da fachada posterior do Edifício dos Correios à direita na
foto, através da rua Epaminondas Otoni. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 15: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno  - Praça Tiradentes, situada em frente ao Edifício dos Correios. Destaca-se a
arborização e equipamentos urbanos. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 16: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno  - Praça Tiradentes, situada em frente ao Edifício dos Correios. Destaca-se o
trânsito diário existente nas suas imediações, e equipamentos urbanos como poste de iluminação e semáforo. Teófilo Otoni/MG.

2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 17: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno - Praça Tiradentes, situada em frente ao Edifício dos Correios. Destaque para
a estátua de Teófilo Otoni e construção vizinha – tendência para a verticalização do entorno. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:

Nicole Bertinato.

Foto 18: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno  - Praça Tiradentes, situada em frente ao Edifício dos Correios. Mostra a fon-
te luminosa e construções vizinhas. Destaque para a construção do Cine Palácio e visada acima deste. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fo-

tógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 19: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno  - Praça Tiradentes, situada em frente ao Edifício dos Correios. Destaca-se a
Praça Tiradentes e e construção vizinha – tendência para a verticalização do entorno. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole

Bertinato.

Foto 20: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno  - Praça Tiradentes, situada em frente ao Edifício dos Correios. Destaca-se a
Praça Tiradentes e e construção vizinha – tendência para a verticalização do entorno; além do trânsito diário existente nas  ime-

diações da praça. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 21: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno, tendo o edifício do antigo Banco de Minas Gerais, à esquerda. Demonstra-se
a interferência visual através da rede elétrica e programação visual. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 22: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno, através da rua Epaminondas Otoni. Destaque para a convivência da constru-
ção modernista ao lado do casarão de 1914; além da poluição visual através da rede elétrica e programação visual. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 23: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno , através da rua Epaminondas Otoni. Destaque para a convivência da constru-
ção modernista ao lado de casarões do início do século XX; além da poluição visual através da rede elétrica e programação visual.

Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 24: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno , através da rua Epaminondas Otoni. Destaca-se a tipologia das construções
vizinhas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 25: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaque para edifícios como: o edifício do Banco Mercantil e a Câmara Mu-
nicipal, à esquerda da foto. A direita da foto está parte do Cine Teatro Vitória na cor amarela. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:

Nicole Bertinato.

Foto 26: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaque para edifícios como: em primeiro plano o Cine Teatro Vitória, e
mais atrás está o edifício do Banco Mercantil – vistos através da rua Epaminondas Otoni. Demonstra-se, também,  a tipologia das

construções vizinhas Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 27: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaque para o edifício do Cine Teatro Vitória. Demonstra-se, também,  a
tipologia das construções vizinhas e poluição visual através da programação visual existente. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:

Nicole Bertinato.

Foto 28: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaque para o edifício do Automóvel Clube, cruzamento das ruas Epami-
nondas Otoni com Doutor Teodorico Tourinho – tipologias do entorno. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 29: Edifício dos Correios. Vista do interior da Gerência Regional/Vendas – segundo pavimento. Demonstra-se os materiais de
revestimento como a cerâmica do piso e parede pintada na cor creme, e a forma de apropriação do espaço através de estação de

trabalho. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 30: Edifício dos Correios. Vista geral do interior da Gerência Regional/Vendas – segundo pavimento. Demonstra-se a interfe-
rência dos aparelhos de ar condicionado. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 31: Edifício dos Correios. Vista geral do interior da Gerência Regional/Vendas – segundo pavimento. Demonstra-se a ilumina-
ção através de suportes para lâmpadas fluorescentes. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 32: Edifício dos Correios. Vista do interior dos banheiros – segundo pavimento. Demonstra-se os materiais de revestimento
como a cerâmica branca das paredes e teto pintado na cor branca, divisórias em granito e portas em madeira, e janela em verga

reta, com esquadria tipo basculante em metal e vidro. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 33: Edifício dos Correios. Vista do interior dos banheiros – segundo pavimento. Demonstra-se os materiais de revestimento –
piso em cerâmica branca e divisórias em granito. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 34: Edifício dos Correios. Vista do interior da caixa de escada – do segundo para o terceiro pavimento. Demonstra-se os mate-
riais de revestimento como a parede pintada na cor creme e piso da escada em granito. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole

Bertinato.
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Foto 35: Edifício dos Correios. Vista do interior da caixa de escada – do segundo para o terceiro pavimento. Demonstra-se o teto
pintado na cor branca, com manchas de umidade,  e paredes pintadas na cor creme. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole

Bertinato.

Foto 36: Edifício dos Correios. Vista geral do interior do cômodo/arquivo – terceiro pavimento. Demonstra-se a parede pintada na
cor creme, janelas basculantes com vedação em vidro e estrutura metálica; além da forma de apropriação do espaço. Teófilo Oto-

ni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 37:  Edifício dos Correios. Vista geral do interior do cômodo/arquivo – terceiro pavimento. Demonstra-se o material de reves-
timento do piso em granilite, em bom estado de conservação. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 38:  Edifício dos Correios. Vista geral do interior do cômodo/arquivo – terceiro pavimento. Destaca-se a janela do tipo bascu-
lante com vedação em vidro e estrutura metálica existente. Dela tem-se a visada do telhado e platibanda. Teófilo Otoni/MG.

2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
71/137

Foto 39:  Edifício dos Correios. Vista geral do interior do cômodo/arquivo – terceiro pavimento. Da janela tem-se a visada do te-
lhado em telhas de amianto e platibanda em regular estado de conservação. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 40: Edifício dos Correios. Vista geral do interior de um dos cômodos do segundo pavimento. Destaca-se a sala inutilizada;
materiais de revestimento como piso cerâmico e paredes pintadas na cor creme e vãos. A porta situada à esquerda da foto com ve-
dação em vidro e estrutura metálica - permite o acesso a um outro cômodo, atualmente vazio, outrora terraço descoberto. A por-
ta situada à direita – de madeira pintada na cor creme - permite o acesso ao hall de escada para o terceiro pavimento. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 41:  Edifício dos Correios. Vista geral do interior do cômodo vazio (o maior deles) – segundo pavimento. Destaca-se a espacia-
lidade, materiais de revestimento e vãos. A porta permite o acesso a um outro cômodo, atualmente vazio, outrora terraço desco-

berto. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 42:  Edifício dos Correios. Vista geral do interior de um dos cômodos do segundo pavimento. Destaca-se a espacialidade, ma-
teriais de revestimento e vãos. A porta permite o acesso à sala de sistemas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato. 
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Foto 43: Edifício dos Correios. Vista geral do interior de um dos cômodos do segundo pavimento. A porta permite o acesso à sala
de treinamento interno. Demonstra-se também, as instalações de ar condicionado e de combate e prevenção à incêndio. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 44: Edifício dos Correios. Vista geral do interior sala de treinamento – segundo pavimento. A porta situada à esquerda permi-
te o acesso à gerência regional/vendas. A porta situada à direita, de ferro e vidro, permite o acesso à escada para o primeiro pavi-

mento. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato. 
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Foto 45: Edifício dos Correios. Vista geral do interior sala de treinamento interno – segundo pavimento. Destaca-se a espacialida-
de, materiais de revestimento, vãos e forma de ocupação. A porta situada ao fundo permite o acesso  à gerência regional/vendas.
A porta situada à direita, de ferro e vidro, permite o acesso à escada para o primeiro pavimento. Á esquerda, encontra-se o vão de

acesso à sala de reuniões. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 46: Edifício dos Correios. Vista geral do interior sala de reuniões – segundo pavimento. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:
Nicole Bertinato.
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Foto 47: Edifício dos Correios. Vista geral do interior sala de reuniões – segundo pavimento. Destaca-se os materiais de revesti-
mento, vãos e forma de ocupação. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato. 

Foto 48: Edifício dos Correios. Vista geral do interior sala de projeções – segundo pavimento. Destaca os  materiais de revestimen-
to como piso cerâmico e paredes pintadas na cor creme; e forma de ocupação através de cadeiras estofadas na cor azul escuro.

Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato. 
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Foto 49: Edifício dos Correios. Vista geral da caixa de escada – do segundo para o primeiro pavimento. Destaca-se a espacialidade
e  materiais de revestimento como o granito no piso, parede pintada na cor creme e corrimão metálico pintado na cor creme. Teó-

filo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 50:  Edifício dos Correios. Vista geral do interior sala de treinamento interno – segundo pavimento. Demonstra-se as lixeiras
com coleta seletiva e quadros afixados na parede. A porta situada ao centro permite o acesso à sala de reuniões. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 51: Edifício dos Correios. Vista geral do interior da recepção da gerência regional/vendas – primeiro pavimento. Destaca-se a
espacialidade, materiais de revestimento como granito no piso e paredes pintadas na cor creme,  vãos e forma de ocupação, além
da instalação de ar condicionado e lixeiras para coleta seletiva. A porta situada ao fundo permite o acesso ao espaço com rampa e

guarda corpo, visto através da fachada frontal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 52: Edifício dos Correios. Vista geral do interior do cômodo que antecede a recepção da gerência regional/vendas – primeiro
pavimento. A porta permite o acesso à recepção da gerência regional/vendas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertina-

to.
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Foto 53: Edifício dos Correios. Vista do interior do cômodo que antecede a recepção da gerência regional/vendas – primeiro pavi-
mento. Destaca-se  o material de revestimento do piso em granito – hall público – e piso/rodapé cerâmico na recepção do segundo

pavimento. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 54: Edifício dos Correios. Vista do interior do cômodo que antecede a recepção da gerência regional/vendas – primeiro pavi-
mento. Destaca-se o forro e moldura de gesso do teto e a parede chapiscada na cor creme. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Ni-

cole Bertinato.
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Foto 55: Edifício dos Correios. Vista geral do interior da recepção da gerência regional/vendas – primeiro pavimento. Destaca-se
os materiais de revestimento e vãos. A porta – com vedação em vidro e estrutura metálica - permite o acesso ao espaço com ram-

pa e guarda corpo, visto através da fachada frontal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 56: Edifício dos Correios. Vista do interior do cômodo que antecede a recepção da gerência regional/vendas – primeiro pavi-
mento. Destaca-se a visada da Praça Tiradentes. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 57: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de expedição – primeiro pavimento. A porta – atualmente sem uso - permi-
te acesso ao exterior, situada na fachada posterior. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 58:  Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de expedição – primeiro pavimento. Destaca-se a iluminação e tubulação
de ar condicionado aparente. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 59:  Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de expedição – primeiro pavimento. Destaca-se os materiais de revesti-
mento/divisórias navais – algumas à uma altura de 2,10m, outras até o teto, além de instalações elétricas aparentes. 

 Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 60:  Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de expedição – primeiro pavimento. Destaca-se os materiais de revesti-
mento/divisórias navais – algumas à uma altura de 2,10m, outras até o teto. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato. 
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Foto 61: Edifício dos Correios. Vista do interior da circulação ao lado da sala de expedição – primeiro pavimento. Destacam-se as
instalações de combate à incêndio e instalação hidráulica do bebedouro. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 62:  Edifício dos Correios. Vista do interior da circulação ao lado da sala de expedição – primeiro pavimento. Destaca-se os
materiais de revestimento do piso como o granilite e a cerâmica. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 63:  Edifício dos Correios. Vista do interior dos banheiros – primeiro pavimento. Destaca-se a espacialidade, os materiais de
revestimento, divisórias em granito e portas em madeira. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 64:  Edifício dos Correios. Vista do interior da cantina – primeiro pavimento. Destaca-se os equipamentos de ar-condicionado
– grande equipamento branco para resfriamento de água, afixado na parede vista. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Berti-

nato. 
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Foto 65:  Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de expedição – primeiro pavimento. Ao fundo, atrás da divisória, encontra-
se o cômodo da tesouraria. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato. 

Foto 66:  Edifício dos Correios. Vista do interior da área administrativa – primeiro pavimento. A porta situada à esquerda permite o
acesso à sala de valores. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 67:  Edifício dos Correios. Vista do interior da tesouraria – primeiro pavimento. Destaca-se  a espacialidade, os vãos, mate-
riais de revestimento do piso em granilite e parede pintada na cor creme. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 68:  Edifício dos Correios. Vista do interior do hall público – primeiro pavimento. Destacam-se os pilares revestidos em grani-
to, forro em réguas de pvc e iluminação fluorescente, além das formas de ocupação através dos balcões de atendimento; Ao fun-
do, à esquerda da foto, estão as portas de acesso principal, situadas na fachada frontal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole

Bertinato.
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Foto 69:  Edifício dos Correios. Vista do interior do hall público – primeiro pavimento. A foto mostra a porta giratória de seguran-
ça, implantada há pouco tempo, após a instalação do Banco Postal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 70:  Edifício dos Correios. Vista do interior do hall público – primeiro pavimento. Destaca-se a espacialidade, os vãos, mate-
riais de revestimento como a parede pintada na cor creme com granito até meia altura e piso em granilite. Teófilo Otoni/MG.

2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 71:  Edifício dos Correios. Vista do interior do hall público – primeiro pavimento. Destaca-se a divisória de vidro da gerência e
uma das portas de acesso principal, atualmente inutilizada. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 72:  Edifício dos Correios. Vista do interior do hall público – primeiro pavimento. À direita estão as caixas postais. As duas ja-
nelas estão no volume arredondado da fachada lateral esquerda.Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 73: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se o edifício dos correios, à direita, e construções vizinhas. Teófilo
Otoni/MG. Primeira metade do século XX. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de

Patrimônio Cultural.

Foto 74: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se o edifício dos correios, ao centro, e construções vizinhas ainda
existentes. À sua frente está a Praça Tiradentes. Teófilo Otoni/MG. Primeira metade do século XX. Fonte: Arquivo da Prefeitura

Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural. 
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Foto 75:  Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se a Praça Tiradentes, construções vizinhas, o monumento à Teófi-
lo Otoni, a configuração de jardins existentes na época, e a fonte ainda existente na praça. Teófilo Otoni/MG. Primeira metade do

século XX. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural. 

Foto 76:  Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se a rua Epaminondas Otoni e construções vizinhas, além do poste
de iluminação utilizado na época. O edifício à esquerda da foto – atual edifício do Secto e Citycol ainda existe, diferentemente da
construção à direita. Teófilo Otoni/MG. Primeira metade do século XX. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni,

Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural.
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Foto 77:  Edifício dos Correios. Vista da edificação a partir do cruzamento na rua Engenheiro Antunes com Avenida Getúlio Vargas.
Destaca-se a edificação dos correios e construção vizinha à direita da foto - atual edifício do Secto e Citycol ainda existente.  Teó-
filo Otoni/MG. Primeira metade do século XX. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento

de Patrimônio Cultural. 

Foto 78:  Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se o espaço da atual  Praça Tiradentes. Teófilo Otoni/MG. Primeira
metade do século XX. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural. 
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Foto 79: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se a Praça Tiradentes e construções vizinhas. Teófilo Otoni/MG.
Sem referencia. Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural.

Foto 80: Edifício dos Correios. Vista geral do entorno. Destaca-se a Praça Tiradentes e construções vizinhas. No canto superior es-
querdo da foto vê-se a cobertura do edifício dos Correios. Teófilo Otoni/MG. Sem referencia. Fonte: Arquivo da Prefeitura Munici-

pal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural.
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Foto 81: Edifício dos Correios. Vista aérea da cidade de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni/MG. Sem referencia. Fonte: Arquivo da Pre-
feitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural.

Foto 82: Edifício dos Correios. Vista geral da edificação e entorno. Destaque para o Edifício dos Correios, ao centro, no fundo, edi-
fício do atual Secto e Citycol, à direita deste, e a Praça Tiradentes em primeiro plano. Teófilo Otoni/MG. Sem referencia. Fonte:

Arquivo da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Diretoria do Departamento de Patrimônio Cultural.



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
93/137

14 – FICHA DE INVENTÁRIO DO BEM TOMBADO

1. Município Teófilo Otoni

2. Distrito Sede

3. Designação Edifício dos Correios                                                     

4. Endereço Praça Tiradentes, 221 - Centro

5. Propriedade Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6. Responsável Fábio Heládio - Gerente da Agência dos Correios em Teófilo Otoni

7. Situação de Ocupação

8. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 1: Vista do edifício dos Correios.
Outubro./2009 - Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 2:  Vista do edifício dos Correios com suas características originais da
construção. A sua frente está a Praça Tiradentes e a sua lateral direita10

está o edifício comercial Secto e Citycol. Foto pertencente ao arquivo da
Secretaria de Educação e Cultura de Teófilo Otoni. Data e fotógrafo desco-

nhecidos.

9. HISTÓRICO

Em meados do século XX, a cidade de Teófilo Otoni passava a ser conhecida pela exploração das pedras preciosas e semi-preciosas,

tendo seu comércio fortalecido, o que influenciou a educação e a cultura, nesse contexto a cidade assume o papel de cidade pólo

da região do Mucuri. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento da cidade e facilitou o acesso ao município foi a constru-

ção, em 1947, da BR-116 (Rio-Bahia) a Rodovia da Integração Nacional, que liga a região sul ao nordeste, com ela Teófilo Otoni en-

tra novamente em uma fase de desenvolvimento econômico da região, explicitada pela inauguração da Sede Social do Automóvel

Clube, dos Cines Vitória e Metrópole, da Rádio Teófilo Otoni e do Clube Sírio Libanês, por exemplo. Nesse contexto, nos anos 1940,

foi também construído o edifício dos Correios para funcionar no 1º pavimento a Agência do Correio, e no 2º pavimento a Agência

Telegráfica e Residência do Chefe da Agência do Correio. A edificação sempre pertenceu ao Correio e se localiza à Praça Tiraden-

tes, no centro da cidade de Teófilo Otoni.

Em meados de 1869, onde hoje existe o edifício dos Correios, existiam as edificações onde funcionavam os armazéns e a alfândega

da antiga Fhiladelfia para estocagem e venda de produtos, que deveriam suprir a Estrada Santa Clara, a primeira Estrada de Roda-

gem do Brasil, aberta pela Companhia Mucuri que passava por ali e cobrar o pedágio para se transitar entre Santa Clara e Philadel-

phia.

A Estrada de Rodagem Santa Clara foi inaugurada por Teóphilo Benedicto Ottoni no dia 23 de agosto de 1851. Essa data marcou a

história das rodovias brasileiras, confirmando a Estrada de Rodagem Santa Clara como a primeira construída no Brasil, pois a Estra-

da União e Indústria que liga a raiz da Serra, Petrópolis e Juiz de Fora só seria inaugurada em 23 de junho de 1861, quase quatro

anos depois.

A Estrada de Rodagem Santa Clara serviu como elo de ligação do sertão com o mar até o ano de 1898, quando chegou à Teófilo

Otoni a estrada de Ferro Bahia e Minas, que ligava a cidade de Teófilo Otoni-MG à cidade de Caravelas no litoral da Bahia. A partir

de então a Estrada Santa Clara caiu em decadência sendo abandonada em virtude do modernismo da locomotiva. 

10 Considera-se observador posicionado de frente para a fachada principal, voltada para a Praça Tiradentes.

Própria Alugada Cedida Comodato Outros
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Inicialmente funcionava no edifício o antigo DCT (Departamento de Correios e Telégrafos) e como residência do chefe da agência

que, em 20 de março de 1969, transformou-se em ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) passando a ser uma empresa

pública vinculada ao Ministério das Comunicações. 

O edifício dos Correios passou por uma grande reforma em meados de 1990, quando mudou toda a configuração, adaptando-se me-

lhor aos usos exigidos com o tempo. 

Na reforma realizada Reforma em 2002/2004 foi a substituído o piso existente de placas de granilite, por piso cerâmico branco.

Os gerentes da agência, entrevistados, afirmaram ocorrer, frequentemente até os dias de hoje, reformas de manutenção no edifí-

cio, como pintura e pequenos reparos. Além disso, foi instalado um sistema de ar-condicionado e uma porta na fachada voltada

para o calçadão da Rua Coronel Martiniano, encontra-se inutilizada.

Na calçada da Rua Coronel Martiniano, atrás da edificação dos Correios (fachada posterior), foi instalado no dia 23 de agosto de

2007, um marco comemorativo, onde está um dos pontos da Estrada de Rodagem Santa Clara/ Fhiladelfia, aberta por Theophilo

Benedicto Ottoni 150 anos atrás. 

Observa-se que o edifício dos Correios tem sua importância histórica e arquitetônica vinculada à história de Teófilo Otoni desde a

sua fundação devido ao local onde foi construído passando por todas as transformações vividas pela cidade desde o seu centenário.

Vincula-se ainda à história do desenvolvimento do setor de comunicações no Brasil, inserindo e ligando a história do município à

história nacional.

10. DESCRIÇÃO

10.1. Tipologia dominante Art déco

10.2. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

10.2.1. Partido:

O Edifício dos Correios – uma construção da primeira metade do século XX - é de tipologia dominante Art-Déco. Encontra-se im-

plantado em terreno plano, num lote de esquina, no cruzamento das ruas Engenheiro Antunes com a rua Getúlio Vargas, sendo a

fachada frontal voltada para a Praça Tiradentes; a fachada lateral esquerda, no alinhamento da avenida Getúlio Vargas; a fachada

posterior, no alinhamento do calçadão da rua Manoel Martiniano; e a fachada lateral direita encontra-se na divisa com a constru-

ção vizinha – o edifício da Citycol – apenas no primeiro pavimento, pois o segundo pavimento encontra-se afastado da divisa. Esta

configuração permite visadas, a partir da rua, das três fachadas implantadas nos alinhamentos das vias, com exceção, apenas, do

primeiro pavimento da fachada lateral direita, construída na divisa, sem afastamento lateral. O imóvel possui três acessos princi-

pais - situados na fachada frontal - feitos através de um degrau de 28cm, e três portas em ferro e vidro, pintadas na cor creme,

com duas folhas de abrir e bandeira fixa, que conduzem ao hall público da agência. Porém destes três acessos, apenas um é utili-

zado, permanecendo os outros dois fechados, atualmente. Possui outro acesso, situado à direita da fachada frontal, destinado ao

acesso à Recepção da Gerência Regional/Vendas, feito através de rampa e guarda corpo metálico pintado na cor creme, por um

portão metálico com duas folhas de abrir, também pintado na cor creme. Este portão possui uma espécie de bandeira em forma de

gradil, pintada na mesma cor. Possui ainda, um último acesso situado na fachada posterior, feito através de um degrau e uma por-

ta em ferro e vidro, pintada na cor creme, com duas folhas de abrir e bandeira fixa, que conduz ao cômodo onde hoje funciona a

sala de Expedição. O hall público possui uma porta interna de acesso à Recepção da Gerência Regional/Vendas – localizada na late-

ral direita do hall - e à uma escada que conduz ao segundo pavimento. O terceiro pavimento, constituído por apenas um cômodo,

é acessado através de outra escada situada na extremidade esquerda do hall – na porção arredondada vista na fachada. 

A edificação, de três pavimentos, possui partido quadrangular, sendo que o segundo pavimento possui uma metragem quadrada

pouco menor, em relação ao primeiro, uma vez que não possui ocupação na região que fica exatamente em cima da Recepção da

Gerência Regional/Vendas, existindo neste espaço apenas uma platibanda, vista através da fachada frontal. O terceiro pavimento

é constituído por apenas um pequeno cômodo e escada de acesso. 

O nível térreo (primeiro pavimento) encontra-se, atualmente, dividido em onze cômodos (alguns destes, através de divisórias, al-

gumas com 2,10m de altura, e outras que alcançam o teto). O primeiro deles é um grande espaço subdividido através de divisórias,

em hall público, recepção da gerência regional, gerência, caixas postais, atendimento e telegramas. O segundo é o hall de escada

e demais cômodos como: a área administrativa, a sala do almoxarifado que divide seu espaço através de divisória com a sala de ar-

quivo, sala do cofre e cantina divididas com divisória, circulação, banheiro feminino, banheiro masculino, sala de expedição, valo-
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res, e por fim tesouraria. A sala de expedição possui um monta carga , pouco utilizado no dia a dia. 

O segundo pavimento encontra-se dividido em quatorze cômodos: hall de escada de acesso ao primeiro pavimento, sala de siste-

mas, duas salas vazias, hall da escada de acesso ao terceiro pavimento, refeitório, vão para iluminação e ventilação, sala de reuni-

ões, sala de treinamento interno, sala de projeções, circulação, banheiro masculino, banheiro feminino, e um último grande espa-

ço atualmente usado como gerência regional/vendas (possui um monta carga). 

O terceiro pavimento é constituído por apenas um cômodo pequeno, ocupado como arquivo. No mesmo nível, encontra-se a caixa 

d´água.

10.2.2. Sistema construtivo:

O sistema construtivo adotado foi pilares de concreto e vedação em tijolo comum de barro. O telhado possui engradamento em

madeira, coberto por seis águas em telhas de fibrocimento. A platibanda, sem ornamentos, contorna toda a volumetria da edifica-

ção, e há também as marquises. A edificação possui laje de concreto em todos os cômodos, possuindo no hall público, forro em ré-

guas de PVC. O espaço de acesso à recepção da gerência, possui forro de gesso. Segundo informações da engenheira da Agência

dos Correios de Teófilo Otoni – Ana Cristina Siqueira – não houve alterações no sistema construtivo da edificação, desde sua cons-

trução.

A iluminação é feita, em sua maioria, através de luminárias com lâmpadas tubulares fluorescentes. O primeiro pavimento apresen-

ta piso revestido em placas de granilite em sua maior parte – provavelmente o piso original da construção –, granito no hall de es-

cada e da recepção, e piso cerâmico nas áreas molhadas. O único acesso à edificação feito através de rampa – extremidade direita

da fachada frontal - possui revestimento em cerâmica branca anti derrapante. O segundo e terceiro pavimentos possuem piso ce-

râmico em toda a sua extensão, com exceção das escadas em granito. As paredes internas são pintadas na cor creme, sendo que

no primeiro pavimento elas receberam um barrado de granito até meia altura e no banheiro foram revestidas com cerâmica. Os pi-

lares do hall público, no primeiro pavimento, são revestidos em granito. As portas internas possuem enquadramento e uma folha

de abrir em madeira, pintadas na cor creme, com verga reta. Há também, a presença constante das portas das divisórias – muito

utilizadas para a divisão dos espaços internos. No segundo pavimento, duas das portas são de ferro e vidro, com verga reta, pinta-

das na cor creme, com duas folhas de abrir - semelhantes às da fachada frontal e posterior. Estas duas portas estão situadas em

uma sala vazia, sendo uma delas de acesso à outra sala vazia e a segunda de acesso à sala de sistemas - espaços que eram original-

mente ocupados com terraços descobertos e que posteriormente foram fechados e adaptados aos novos usos, sendo por isso, de

fácil entendimento o fato destas duas portas serem diferentes das demais portas internas. A porta situada no hall de escada, no

segundo pavimento, de acesso à sala de treinamento interno, também é de ferro e vidro, com verga reta, pintada na cor creme,

porém com apenas uma folha de abrir.

10.2.3. Tipologia estilístico-formal:

Com tipologia dominante art déco, a edificação possui como características marcantes - típicas do estilo vigente na ápoca - a sime-

tria, linhas retas, horizontalidade, limpeza ornamental, além de sobriedade e monumentalidade. Apresenta um ritmo linear de

suas fachadas pintadas na cor creme e com embasamento em pedra, marcadas pela presença de elementos horizontais atualmente

pintados na cor azul, como as marquises, compondo todas as fachadas coroadas pelas platibandas. A porção arredondada da facha-

da lateral esquerda – hoje referente ao espaço da escada de acesso ao terceiro pavimento, originalmente local do acesso principal

da edificação – também encontra-se atualmente pintada na cor azul. O restante do plano da fachada é todo pintado na cor creme,

com granito até meia altura, além da presença dos elementos de programação visual dos Correios. 

A fachada frontal é dividida em três planos: um centralizado e mais a frente, e os outros dois, situados cada qual em uma extremi-

dade, estão em um plano um pouco mais atrás. Na fachada frontal voltada para a Praça Tiradentes, o primeiro pavimento possui

três vãos centralizados, situados no plano um pouco mais a frente, referentes aos três acessos principais feitos através de portas

com estrutura em ferro, pintado na cor creme, vedação em vidro, com verga reta, com duas folhas de abrir e bandeira, que con-

duzem ao hall público da agência. Ao lado das três portas de acesso principal, já no plano mais atrás, existem janelas basculantes

com estrutura em ferro, pintadas na cor creme e vedação em vidro, com verga reta, e um portão metálico pintado na cor creme,

situado na extrema direita da edificação. Ainda na fachada principal, o segundo pavimento possui cinco vãos de janelas, também

com estrutura em ferro, pintada na cor creme e vedação em vidro, com verga reta, sendo três deles localizados num plano mais a

frente no centro e as duas outras mais atrás, uma de cada lado. A fachada lateral esquerda é marcada pela presença da caixa de

escada de acesso ao terceiro pavimento – um volume arredondado e sobressalente, atualmente pintado na cor azul. Este volume
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possui, no total, seis vãos de janelas basculantes com estrutura em ferro, pintado na cor creme e vedação em vidro, com verga

reta, sendo duas janelas para cada pavimento. O seu coroamento é feito através da platibanda e uma pequena marquise marcando

a horizontalidade da edificação, pintada na cor creme. No primeiro pavimento, num plano mais atrás do volume arredondado, es-

tão de um lado à esquerda deste, quatro janelas basculantes com estrutura em ferro, pintada na cor creme e vedação em vidro,

com verga reta; e do outro lado, e à direita apenas uma janela com as mesmas características. Também no primeiro pavimento,

existe uma jardineira acima no nível do passeio construída em alvenaria – hoje revestida em pedra - e cercada com gradil de ferro

pintado na cor creme de 40cm de altura. O segundo pavimento também apresenta as mesmas quatro janelas, com as mesmas cara-

cterísticas, porém do outro lado à direita do volume arredondado, a fachada é cega – espaço outrora ocupado por um terraço des-

coberto. A fachada posterior possui dez vãos alinhados entre si, sendo cinco situados no primeiro pavimento e cinco, no segundo

pavimento. Apenas um destes vão é uma porta – situada no primeiro pavimento - com estrutura em ferro, pintado na cor creme e

vedação em vidro, com verga reta, e duas folhas de abrir; sendo o restante, janelas basculantes com as mesmas características das

demais. No alinhamento da fachada posterior, está o calçadão da rua Manoel Martiniano, local onde foi instalado um marco come-

morativo da primeira Estrada de Rodagem do Brasil Santa Clara/ Philadelfia. Acontece neste calçadão, toda semana, o projeto

“Calçadão Cultural”, com rodízio de associações culturais: barracas com flores, plantas ornamentais, artes plásticas, artesanato,

comidas típicas e outros, e shows nas sextas feiras. A fachada lateral direita encontra-se encostada na divisa, no primeiro pavi-

mento, estando afastada desta no segundo pavimento onde existem três janelas - com as mesmas características das demais. To-

das as fachadas encontram-se comprometidas, visualmente, seja devido à presença da publicidade, seja através dos aparelhos de

ar condicionado aparentes; além da fiação pública interferindo nas visadas da edificação. 

11. DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA (ESQUEMA)

Plantas esquemáticas, sem escala, do Edifício dos Correios. Fev./2008 – Levantamento: Nicole Bertinato.

12. USO ATUAL 13. PROTEÇÃO LEGAL EXISTENTE 14. PROTEÇÃO LEGAL PROPOSTA 15. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Data:

N°.:

16. ANÁLISE DO ENTORNO – SITUAÇÃO E AMBIÊNCIA

16.1. Construções adjacentes:

O imóvel encontra-se circundado por edificações de um a quatro pavimentos, em sua maioria, com características ecléticas e art

déco – construídas no século XIX a meados do século XX - implantadas no alinhamento, com volumetria quadrangular ou retangular

e aparentemente em bom estado de conservação. Além destes imóveis citados, que fazem parte do núcleo de origem da cidade,

como o prédio da Câmara Municipal, o Cine Vitória e Cine Palácio, encontram-se alguns imóveis modernos ou contemporâneos

como o edifício do Banco do Brasil, também na Praça Tiradentes. Ainda na região de entorno do Edifício dos Correios, estão os Edi-

fício do Automóvel Clube, A Rádio de Teófilo Otoni e o Mercado Municipal. Trata-se de região central bastante adensada, onde não

Residencial Tombamento Federal Excelente

Serviço Tombamento Estadual Bom

Institucional Federal Tombamento Municipal Regular

Industrial Estadual Entorno de bem tombado Péssimo

Comercial Municipal Restrições de uso e ocupação

Outros Nenhuma Inventário
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há terrenos vazios. As construções não possuem afastamento, em sua maioria, sendo pouco provável um maior adensamento da

área. Este entorno faz parte do sítio histórico da fundação do município, em 1853, constituindo o centro histórico da cidade. Ainda

pode-se destacar, nas imediações do entorno, a Igreja Matriz e a Igreja Bom Jesus - construções sacras do início do séc. XX. O tipo

de uso predominante nas construções do entorno - comercial/institucional/serviços - é responsável por grande poluição visual do

ambiente, principalmente no entorno imediato da Praça Tiradentes, devido à intensa presença de placas, faixas e pinturas de pro-

paganda, além da fiação aérea que muito contribui muito para isto. 

As vias que contornam o quarteirão onde o bem está implantado, são asfaltadas e providas de duas vias de mão única e estaciona-

mento de veículos em ambos os lados. Apresentam passeio em ladrilho de cimento em bom estado de conservação. A rua que pas-

sa atrás da edificação – calçadão da rua Manoel Martiniano – é fechada ao acesso de veículos, recebendo calçamento em ladrilho

de cimento em bom estado de conservação. O calçamento da Praça Tiradentes – patrimônio histórico da cidade de Teófilo Otoni -

é, em sua maioria, em pedra portuguesa com desenhos formados pela variação das cores preto e branco, em alguns trechos em pe-

dra cortada tipo paralelepípedo, e em outros em placas de concreto. Todos os revestimentos apresentam bom estado de conserva-

ção. A escada para o coreto e outros degraus existentes na praça possuem o revestimento do piso em cerâmica na cor preta. A cal-

çada possui revestimento em cimento e/ou ladrilho de cimento.

16.2. Esquipamentos urbanos:

A edificação encontra-se em uma área urbanizada, implantada junto à Praça Tiradentes, equipada de elementos urbanos como

bancos de concreto, telefones públicos, lixeiras, fonte luminosa e sonora, coreto, quiosques, postes de iluminação pública e densa

arborização. A vegetação do entorno é constituída por muitas árvores de grande e médio porte, além dos canteiros da praça. Os

canteiros possuem como forração comum a grama, além de espécies popularmente denominadas como: Flamboyant, Palmeira Im-

perial, Oiti, Ficus, Murta, Castanheira, Quaresmeira, Leocena, Ipê, Bouganvile, Tamarindo, Pinheiro, Abricó, Ingá, Coqueiro, den-

tre outros. Na extremidade próxima à Rua Engenheiro Antunes, há um ponto de taxi com telefone próprio, cujos veículos ficam

enfileirados às margem da praça. A área é provida de infra-estrutura básica como rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo, ilu -

minação pública e rede de telefonia. 

17. ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A edificação encontra-se em bom estado de conservação. Aparentemente, mantém a integridade estrutural, mas apresenta peque-

nos problemas de ordem física, como desprendimento da pintura no teto do hall da escada, assim como a presença de manchas

amareladas devido ao acúmulo de umidade.

18. FATORES DE DEGRADAÇÃO

Causas físico-químicas por ação das intempéries, desgaste natural pelo uso, aliada à falta de manutenção periódica do imóvel. 

19. MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO

Deve-se fazer uma manutenção periódica dos elementos físicos, estruturais e compositivos da edificação, além de impermeabiliza-

ção da cobertura do espaço ocupado pela escada, e posterior manutenção do telhado e seu engradamento. Essa cobertura do hall

de escada abriga a caixa d' água.

20. INTERVENÇÕES

20.1. Restauro: 

Não ocorreram intervenções de restauro. 

20.2. Adequação: 

- O gerente da agência, entrevistado, afirmou ocorrer, frequentemente até os dias de hoje, reformas de adequação no edifício,

como pintura e pequenos reparos.

- Reforma de 2002/2004: uma das realizações citada nesta reforma foi a substituição do piso existente – placas de granilite - por

piso cerâmico branco em alguns ambientes do edifício.

 - Instalação do sistema de ar-condicionado, aparente nas fachadas. Porém, não foi possível obter a data desta instalação.

20.3. Descaracterizantes:

- A agência passou por uma grande reforma em meados de 1990, quando mudou toda a configuração, adaptando-a melhor aos usos

exigidos no momento, como:
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1º Pavimento: O acesso principal era feito pela Avenida Getúlio Vargas, na porção arredondada da fachada (caixa de escada),

com porta de acesso na lateral direita deste elemento, hoje feito pela Praça Tiradentes. O vão da antiga porta de acesso foi fe-

chado, sendo a escada de acesso principal hoje, localizada à direita de quem entra pela Praça Tiradentes, acesso principal exis-

tente para o público. Nesta mesma fachada da Avenida Getúlio Vargas, existia apenas duas janelas e o restante parede cega; hoje

existem quatro janelas neste plano. A fachada, frontal, de frente para a Praça Tiradentes, possuía cinco vãos - mais o vão do por-

tão na lateral direita - sendo quatro janelas e uma porta; hoje duas janelas e três portas, sendo as duas janelas situadas cada qual

em uma extremidade da fachada, com as portas de acesso principal. 

2º Pavimento: A fachada voltada para a Avenida Getúlio Vargas possuía duas janelas e o restante era um terraço (laje plana)

com um guarda corpo; o espaço do terraço foi fechado transformando-se em um cômodo, permanecendo as duas janelas existen-

tes e acrescidas mais duas. Este era o espaço referente à Residência do Chefe da Agência, que possuía a morada e o grande terra-

ço descoberto (laje plana). A fachada voltada para a Praça Tiradentes, hoje frontal, possuía três janelas e dois terraços com guar-

da corpo, cada qual em uma extremidade da fachada. Hoje os terraços foram fechados com alvenaria, configurando agora cinco

janelas. Este era o espaço referente à Agência de Telégrafos, que possuía dois terraços laterais, com portas de acesso a estes.

Ainda na fachada frontal, à direita, acima do portão existente foi acrescentada uma platibanda – local onde está localizada a esca-

da de acesso ao segundo pavimento dentro da agência.

21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fonte Oral: - João Paulo - Gerente Regional da Agência dos Correios nos vales do Mucuri e Jequitinhonha

                  -  Fábio Heládio - Gerente da Agência dos Correios em Teófilo Otoni

Fonte Gráfica: Arquivo de fotos da Secretaria de Educação e Cultura de Teófilo Otoni.

Dossiê de Tombamento da Praça Tiradentes. Estilo Nacional. 2007.

BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Ed. Itatiaia Ltda. Belo Horizonte-Rio de Janei-

ro,1995.

Estrada Santa Clara. Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Secretaria Municipal de Educação.

FERREIRA, Lais Ottoni Barbosa. Raízes Mineiras. Rio de Janeiro: Lais Ottoni Barbosa Ferreira, 2004.

SÁ, Bruna Aparecida Mendes. Histórico de Teófilo Otoni. Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/ Estilo Nacional.2007.

TAVARES, Igor Sorel. História da História de Teófilo Otoni. Apresentação UNIPAC Teófilo Ottoni. Teofilo Otoni, 2006.

1857 – 2007. 150 anos da Primeira Estrada de Rodagem do Brasil. Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Secretaria Municipal de

Educação.

22. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Na calçada da Rua Coronel Martiniano, atrás da edificação dos Correios (fachada posterior), foi instalado no dia 23 de agosto de

2007, um marco comemorativo, onde está um dos pontos da Estrada de Rodagem Santa Clara/ Fhiladelfia, aberta por Theophilo

Benedicto Ottoni 150 anos atrás. O marco comemorativo está representado por uma placa com a inscrição:

“Em 1857 foi talvez com sentimento de vaidade que percorri no meu carro as 27 ½ léguas de Santa Clara, e no dia 23 de agosto

entrei triunfante na minha querida Philadélphia.

Theóphilo Benedicto Ottoni.

Idealizador e construtor da Estrada de Rodagem Santa Clara.

República Federativa do Brasil. Ministério das Comunicações – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Marco dos 150 anos da

inauguração da Estrada de Rodagem Santa Clara – Filadélfia, 1ª Estrada de Rodagem do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente da República federativa da Brasil. Hélio Costa – Ministro de Estado das

Comunicações. Maria José Haueisen Freire – Prefeita Municipal de Teófilo Otoni. Carlos Henrique Almeida

Custódio – Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fernando Miranda Gonçalves – Diretor Regional dos Correios

de Minas  Gerais.

Teófilo Otoni, 23 de agosto de 2007.”
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23. FICHA TÉCNICA

Levantamento Nicole Tresinari  Bertinato / Bruna Aparecida Mendes de Sá Data: Fevereiro / 2008 

Elaboração Nicole Tresinari  Bertinato Data: Março / 2008 

Revisão e atualização Paula Soares Maia / Flávia Klausing Data: Outubro / 2009 
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15 – LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CATEGORIA: Imóvel - BI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nicole Tresinari Bertinato

CREA: 102.379/D

NOME DO BEM TOMBADO: Fachadas do Edifício dos Correios

LOCALIZAÇÃO: Praça Tiradentes, nº 221 - Centro

DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM: Janeiro de 2010

DATA: 17 de setembro de 2009

HÁ RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO? ( X ) Sim               ( x ) Não

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA? ( X ) Sim               ( x ) Não

EM CASO POSITIVO: ( X ) Lei Federal    ( X ) Lei Estadual     ( X ) Outra

ESTRUTURA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Estrutura Autônoma de Madeira - - -
Pilares de Concreto 100% 0% 0%
Estrutura Metálica - - -

Outros - - -
DANOS VERIFICADOS

Não foram verificados danos aparentes na estrutura de concreto.

COBERTURA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Estrutura do Telhado (madeira) 90% 10% 0%
Telhado (fibrocimento) 90% 10% 0%

Calhas /Rufos / Condutores 70% 30% 0%
Coroamento (platibanda) 90% 0% 10%

Outros (marquise) 65% 15% 20%
DANOS VERIFICADOS

O teto da gerência, no segundo pavimento, apresenta algumas partes com descascamento da pintura. As
calhas e condutores existentes não são suficientes para conduzir toda a água, sendo necessário, de
tempos em tempos, desentupi-los. A platibanda existente no segundo pavimento, encontra-se com
manchas e partes da tinta e reboco faltantes, devido ao acúmulo da água da chuva. As marquises
encontram-se com a pintura descascada em algumas regiões, sendo que, em uma delas a ferragem do
concreto encontra-se aparente.

ALVENARIAS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Tijolo 90% 10% 0%
Adobe - - -

Taipa de Pilão - - -
Pau-a-pique - - -

Pedra - - -
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

Os tijolos das alvenarias estão em bom estado de conservação, havendo alguns trechos com manchas no
revestimento resultantes de umidade, lascados ou com pedaços faltantes e com trincas superficiais
generalizadas.
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REVESTIMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Reboco 80% 10% 10%
Caiação - - -

Pintura (à base de água) 80% 10% 10%
Cerâmica 100% 0% 0%

Pedra (granito) 100% 0% 0%
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

O reboco, no geral, está em bom estado de conservação, havendo alguns trechos com estufamento
devido à umidade e infiltrações. As pinturas internas apresentam algumas manchas por umidade e
infiltrações. As paredes externas apresentam manchas causadas por: umidade e infiltrações, dejetos de
pombos e escorrimento de água da chuva. O revestimento cerâmico das paredes das áreas molhadas,
assim como o revestimento em pedra dos pilares do hall de atendimento ao público encontram-se em
bom estado de conservação, sem nenhum dano aparente.

VÃOS E VEDAÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Portas 90% 10% 0%
Janelas 90% 10% 0%

Enquadramentos (madeira) 100% 0% 0%
Ferragens 100% 0% 0%

Outros - - -
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS

As portas e janelas internas apresentam-se em bom estado de conservação, sem nenhum dano aparente,
porém as externas apresentam pequenos pontos enferrujados.

PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Pedra (granito, Granilite) 100% 0% 0%
Cimentado - - -

Madeira - - -
Cerâmica 90% 10% 0%
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

Revestimentos de pedra como granito, mármore e granilite encontram-se em bom estado de conservação,
sem nenhum dano aparente. O piso cerâmico utilizado em quase todos os cômodos do segundo pavimento
encontra-se com trincas superficiais generalizadas, concentrando nas caixas de passagem dos pisos. 

FORROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Esteira - - -
Madeira - - -
Gesso 80% 0% 20%
Laje 90% 0% 10%

Outros (PVC) 100% 0% 0%
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
A laje apresenta partes com a pintura manchada por umidade/infiltrações. O forro de gesso que cobre o
teto do cômodo que antecede a recepção da gerência, apresenta-se manchado por umidade/infiltrações.



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
102/137

O forro de PVC existente no hall público apresenta-se em bom estado de conservação, sem nenhum dano
aparente.

ELEMENTOS INTEGRADOS INTERNOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Balcão / Sacada - - -
Varanda / Alpendre/ Terraço - - -

Escada 100% 0% 0%
Torre - - -

Cercadura / Fechamento do lote / Gradil / Muro - - -
Portada - - -

Agenciamento Externo (Fonte / Chafariz / Jardim  / Quintal) - - -
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

As escada internas apresentam-se em bom estado de conservação, sem nenhum dano aparente. 

AGENCIAMENTO EXTERNO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Muro - - -
Gradil 100% 0% 0%
Jardim 80% 0% 20%
Quintal - - -

Fonte / Chafariz - - -
Outros - - -

DANOS VERIFICADOS
As jardineiras externas apresentam-se contendo apenas terra, sem nenhum tipo de vegetação/jardim,
porém sua estrutura encontra-se em bom estado de conservação. 

INSTALAÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Instalação Elétrica 90% 0% 10%
Instalação Hidráulica 100% 0% 0%

Outros (ar-condicionado) 80% 0% 20%
DANOS VERIFICADOS

A instalação elétrica apresentam parte da fiação aparente, seja de iluminação, cabo de rede e outros.
Não foram verificados danos aparentes na instalação hidráulica. As instalações de ar-condicionado
demonstram aspecto ruim, com acabamentos mal feitos na instalação improvisada das caixas nas janelas
– em alguns cômodos - além da interferência visual nas fachadas.

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE
SEGURANÇA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Equipamento de prevenção e combate a incêndio?
( x ) Sim               (  ) Não

100% 0% 0%

Sistema de Segurança?
( x ) Sim               (  ) Não

100% 0% 0%

DANOS VERIFICADOS
Os equipamentos de prevenção e combate a incêndio encontram-se regulares. O sistema de segurança foi
implantado há um ano, através de câmeras e portas de segurança.

ANÁLISE DO ENTORNO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM REGULAR RUIM

NECESSITANDO
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INTERVENÇÃO

Bens imóveis e estruturas do entorno 80% 0% 20%
Existência de intervenções?

( x ) Sim    (  ) Não
DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES

Os bens imóveis e estrutura do entorno encontram-se aparentemente em bom estado de conservação,
havendo apenas o problema de sujidade generalizada, além da fuligem excessiva no local. Um
inconveniente para a integridade do conjunto da Praça Tiradentes é a poluição visual provocada pela
falta de padronização publicitária e de um projeto de programação visual do conjunto existente, sem
nenhum critério estético e de convivência entre eles e as edificações. A Praça Tiradentes passa por
reforma significativa. 

SÍNTESE / CONCLUSÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO (%)

BOM REGULAR RUIM
NECESSITANDO INTERVENÇÃO

80% 10% 10%

USOS:

A edificação em estudo sempre funcionou como edifício dos Correios, vindo a sofrer reformas de

adequação - como pinturas, pequenos reparos e instalação/remoção de divisórias - frequentemente até os

dias de hoje. Dentre as modificações ocorridas, as que mais se destacam como medidas descaracterizantes

são as reformas ocorridas quando da expansão dos serviços dos correios e da necessidade de aumentar a

área útil do prédio. Desde a inauguração, o prédio sediava no primeiro pavimento a agência de Correios e

Telégrafos, na qual funcionava o Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) e, no segundo pavimento a resi-

dência do diretor. Com a transferência do CDD para outro local, o edifício passou a sediar a agência de

Correios, com suas caixas postais, no primeiro andar e a gerência administrativa no andar de cima. Com

isso, a construção passou por uma reforma descaracterizante. 

Apesar de estas descaracterizações terem sido realizadas diante das necessidades dos usuários do

espaço ao longo do tempo, também é possível afirmar que, o bom estado de conservação no qual se en-

contra a edificação atualmente, é consequência de existirem estes mesmos usuários diariamente na edifi-

cação e suas necessidades que os levam a preservar o bem. Algumas medidas são degradantes ao edifício,

como   as instalações de ar condicionado.

O edifício encontra-se com uma parte dele subutilizado – no segundo pavimento – com a existên-

cias de salas vazias. Já o hall público encontra-se com um movimento intenso no seu dia a dia, através do

atendimento ao público. O uso atual não se constitui em fator de degradação, já que a edificação foi cons-

truída para esse fim. 

CONCLUSÃO:

A edificação encontra-se em bom estado de conservação, mantendo aparentemente, sua integrida-

de estrutural. Porém apresenta problemas de ordem física que devem ser sanados através de pequenas re-



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DOS CORREIOS

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
104/137

formas de adequação para uma preservação efetiva dos elementos físicos, estruturais e compositivos da

edificação. As reformas devem resolver o problema das infiltrações, trincas e manchas de umidade nas pa-

redes, além de realizar manutenção da estrutura dos elementos de vedação, enferrujados.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2009.

NICOLE TRESINARI BERTINATO
ARQUITETA E URBANISTA - 102.379/D
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FOTOGRAFIAS:

Foto 01: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada frontal. Nota-se o bom estado de conservação do imóvel, porém há interfe-
rência das placas de programação visual dos Correios afixados em sua fachada, além da fiação elétrica pública. Destaca-se aqui,
também, a instalação dos  aparelhos de ar-condicionado de maneira a descaracterizar as fachadas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotó-

grafa: Nicole Bertinato

Foto 02: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada frontal e fachada lateral esquerda. Nota-se o bom estado de conservação do
imóvel, porém a interferência das placas e faixa da programação visual do correio, afixados em sua fachada, além da fiação públi-
ca passando em frente a esta. Destaca-se aqui, também, a instalação dos aparelhos de ar-condicionado descaracterizantes. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 03: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada lateral esquerda, no alinhamento da rua Getúlio Vargas. Nota-se o bom esta-
do de conservação do imóvel, porém a interferência das placas da programação visual do correio, afixados em sua fachada; além
dos  aparelhos de ar-condicionado descaracterizantes. Destaca-se aqui também as sujidades ascendentes, no embasamento do vo-

lume azul. O jardim está descuidado, sem vegetação. Há pontos de desprendimento da pntura na marquise superior. Teófilo
Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 04: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada lateral esquerda. Destaca-se aqui, o jardim mal cuidado, sem vegetação, além
do gradil com pontos de ferrugens. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 05: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada lateral esquerda. Destaca-se aqui, manchas de umidade e infiltrações, além de
sujidades provocadas pelo escorrimento da água de chuva. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 06: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada lateral esquerda. Destaca-se aqui, o desprendimento da tinta e reboco da mar-
quise superior, além de manchas e bolhas provenientes de umidade e infiltrações na parte superior da fachada. Nota-se também,
que as esquadrias metálicas das janelas externas encontram-se enferrujadas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 07: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada lateral esquerda. Destaca-se aqui, trincas superficiais e generalizadas, na por-
ção arredondada da fachada, além das sujidades. Nota-se também, que as esquadrias metálicas das janelas externas  encontram-

se enferrujadas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 08: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada lateral esquerda. Destaca-se aqui, manchas e bolhas provenientes de umidade e
infiltrações no revestimento, além das sujidades decorrentes do escorrimento da água de chuva, na marquise e trincas superficiais
generalizadas. Nota-se também que as esquadrias metálicas das janelas e ar-condicionado externos encontram-se enferrujadas e

parte da fiação está aparente. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 09: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada lateral esquerda. Destaca-se aqui, sujidades decorrentes do escorrimento de
água de chuva na marquise. As esquadrias metálicas das janelas e ar-condicionado externos encontram-se enferrujadas. Há deje-
tos de animais sujando a fachada, já que a copa da árvore está muito próxima à esta parte da edificação. Teófilo Otoni/MG. 2009.

Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 10: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada posterior, no alinhamento do calçadão da rua Manoel Martiniano. Nota-se o
bom estado de conservação do imóvel, porém o excesso de árvores plantadas muito próximas à fachada, impedem a visada do
bem. Também é possível perceber a descaracterização do imóvel com a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas janelas.

Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 11: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada posterior, no alinhamento do calçadão da rua Manoel Martiniano. Destaca-se a
interferência do excesso de árvores muito próximas à fachada, impedindo a visada do bem. Também é possível perceber a desca-
racterização do imóvel com a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas janelas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole

Bertinato

Foto 12: Edifício dos Correios. Vista geral da fachada frontal. Nota-se o bom estado de conservação do imóvel, porém a interferên-
cia das placas e faixa da programação visual do correio, afixados em sua fachada, além da fiação pública passando em frente a
esta. Destaca-se aqui, também, a instalação dos  aparelhos de ar-condicionado descaracterizantes, junto à fachada lateral

direita¹. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 13: Edifício dos Correios. Vista do entorno. Nota-se a interferência da fiação pública passando em frente à visada do conjunto
arquitetônico a partir da Praça Tiradentes. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 14:  Edifício dos Correios. Detalhe da fachada frontal. Nota-se o desprendimento do reboco e manchas de umidade devido às
infiltrações na parte superior da marquise, situada acima do acesso principal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 15: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada frontal. Nota-se o desprendimento do reboco deixando as ferragens do concreto
aparentes. Há também manchas de umidade e infiltrações na parte superior da marquise, situada ao lado do acesso principal. De-
monstra-se também, as sujidades resultantes do escorrimento da água de chuva e a interferência visual da publicidade existente.

Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 16: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada frontal. Nota-se desprendimento da camada pictórica da esquadria metálica da
porta de acesso principal. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 17: Edifício dos Correios. Detalhe da fachada frontal e fachada lateral direita. Nota-se o excesso de informação interferindo
na visada do bem, como fiação pública, publicidade, aparelhos de ar-condicionado e antena parabólica. Demonstra-se também, a

sujidade proveniente da água de chuva nas marquises. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 18: Edifício dos Correios. Vista das imediações do bem. Nota-se a interferência da fiação pública passando em frente à visada
das construções existentes. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 19: Edifício dos Correios. Vista das imediações do bem. Nota-se a interferência da fiação pública passando em frente à visada
das construções existentes, além de sujidades nas fachadas provenientes da ação das intempéries e programação visual descara-

cterizantes. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 20: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala da Gerência, no segundo pavimento. Nota-se a falta de um projeto de ade-
quação das instalações elétricas. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 21: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala da Gerência, no segundo pavimento. Nota-se as manchas e bolhas proveni-
entes de umidade e infiltrações na alvenaria. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 22: Edifício dos Correios. Vista do interior da  Gerência, no segundo pavimento. Nota-se as manchas, bolhas e descascamento
da pintura e reboco decorrentes do acúmulo de umidade na alvenaria. Destaca-se também, o acúmulo de sujidades junto ao roda-

pé de cerâmica. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 23: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de Gerência, no segundo pavimento. Nota-se que as instalações elétricas
apresentam danos como fiação aparente, seja de iluminação, cabo de rede ou ar-condicionado. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógra-

fa: Nicole Bertinato

Foto 24: Edifício dos Correios. Vista do interior da  Gerência, no segundo pavimento. Nota-se as manchas, bolhas e descascamento
da tintura e reboco provenientes de umidade e infiltrações na alvenaria de divisa com o ambiente externo. Destaca-se também, o

acúmulo de sujidades junto ao rodapé de cerâmica. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 25: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de Gerência, no segundo pavimento. Nota-se a fiação aparente na instala-
ção da iluminação de emergência. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato

Foto 26: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala da Gerência, no segundo pavimento. Nota-se que em algumas regiões do
teto, principalmente nas extremidades, a pintura e reboco encontram-se em descascamento. Manchas produzidas pelo acúmulo de

umidade. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 27: Edifício dos Correios. Vista do interior da sala de Gerência, no segundo pavimento. Destaca-se a instalação de equipamen-
tos de prevenção e combate a incêndio no centro da sala. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 28: Edifício dos Correios. Vista do interior de uma das salas vazias, no segundo pavimento. Destaca-se algumas instalações de
ar-condicionado que apresentam aspecto ruim, com detalhes mal acabados ou improvisados nas caixas. Teófilo Otoni/MG. 2009.

Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 29:  Edifício dos Correios. Vista de uma das salas vazias, no segundo pavimento. Destaca-se a presença de manchas e despren-
dimento da tinta do teto, provenientes do acúmulo de umidade. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 30: Edifício dos Correios. Vista de uma das salas vazias, no segundo pavimento. Nota-se que o piso cerâmico utilizado em
quase todos os cômodos do segundo pavimento apresenta trincas superficiais generalizadas, concentradas nas caixas de passagem

dos pisos. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 31: Edifício dos Correios. Vista da sala de treinamento interno, no segundo pavimento. Nota-se a presença de manchas prove-
nientes do acúmulo de umidade e infiltrações no teto, principalmente nas suas extremidades. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:

Nicole Bertinato

Foto 32: Edifício dos Correios. Vista da platibanda, através da janela da sala do arquivo, situado no terceiro pavimento. Destaca-se
a presença de manchas e partes da camada pictórica e do reboco faltantes, decorrente da ação das intempéries. Além disso nota-

se o acréscimo de grades na janela. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 33: Edifício dos Correios. Vista da sala de sistemas, situada no segundo pavimento. Destaca-se a grande trinca existente na
parede, acima da porta de acesso. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 34: Edifício dos Correios. Vista do cômodo que antecede a recepção de acesso à gerência, situado no primeiro pavimento.
Destaca-se a presença de manchas e bolhas no revestimento. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato
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Foto 35: Edifício dos Correios. Vista do cômodo que antecede a recepção de acesso à gerência, situado no primeiro pavimento.
Destaca-se a presença de sujidades generalizadas nas paredes chapiscadas, pequenos pontos de ferrugens na esquadria metálica
da porta, pintura e reboco em desprendimento em algumas áreas da parede, além instalação improvisada de ar-condicionado exis-

tente na janela. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 36: Edifício dos Correios. Vista da sala de expedição, situada no primeiro pavimento. Destaca-se a presença de ferrugem na
esquadria metálica da porta de vidro – antigo acesso através da fachada posterior, atualmente inutilizado. Teófilo Otoni/MG. 2009.

Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 37: Edifício dos Correios. Vista da sala de expedição, situada no primeiro pavimento. Demonstra-se aqui a forma de apropria-
ção do espaço, através de cartazes afixados nas divisórias, suportes pendentes de iluminação fluorescente, e instalação de apare-

lho de ar-condicionado. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 38: Edifício dos Correios. Vista da cantina, situada no primeiro pavimento. Demonstra-se manchas e descascamento da pintu-
ra, provavelmente provenientes do acúmulo de umidade vinda da aparelhagem de ar-condicionado, além de fiação aparente. Teó-

filo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 39: Edifício dos Correios. Vista da tesouraria, situada no primeiro pavimento. Demonstra-se manchas e descascamento da pin-
tura do teto, nas extremidades, provenientes do acúmulo de umidade, além de condutores aparentes instalados nas paredes. Teó-

filo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 40: Edifício dos Correios. Vista da tesouraria, situada no primeiro pavimento. Demonstra-se manchas e descascamento da pin-
tura do teto, nas extremidades, provenientes do acúmulo de umidade; além de condutores aparentes instalados nas paredes. Teó-

filo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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Foto 41: Edifício dos Correios. Vista do hall público, situado no primeiro pavimento. Demonstra-se as formas de apropriação do es-
paço, com equipamentos como câmara de segurança, condutores de eletricidade e quadros de distribuição, guichês de atendimen-

to e outros. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.

Foto 42: Edifício dos Correios. Vista do hall público, situado no primeiro pavimento. Demonstra-se as formas de apropriação do es-
paço, com instalação de porta giratória de segurança, instalada após a instalação do Banco Postal na edificação, e a inutilização
das outras duas portas existentes na fachada frontal, permanecendo apenas a porta central em uso. Inclusão de lixeiras para ma-

terial reciclável. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Nicole Bertinato.
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16 – PARECER TÉCNICO

Tombar as fachadas e preservar, não só as fachadas, mas todo o Edifício dos Correios tem como

objetivo possibilitar a manutenção de sua estrutura física, assegurando a continuidade da memória da po-

pulação em relação ao bem em questão, através do reconhecimento de seu valor cultural, histórico e ar-

quitetônico.

O valor histórico do bem se deve, primeiramente, ao fato de o edifício estar localizado no “marco

zero do município”, uma vez que uma das primeiras construções do antigo povoado de Philadélphia foi o

armazém da Companhia Mucuri, então edificado onde hoje é o prédio dos Correios. Além disso, o bem ora

analisado, está localizado na Praça Tiradentes - núcleo primitivo da cidade, onde ao seu redor foram cons-

truídas as primeiras edificações do atual centro comercial e administrativo de Teófilo Otoni.

Desde sua concepção, o edifício teve como função abrigar a sede dos Correios na cidade. O fato do

edifício abrigar a agência de Correios liga este bem à história da comunicação do município, inserindo-o

também no cotidiano da população, que necessita dos seus serviços tanto profissionalmente, quanto na

vida privada. Até mesmo a informatização ocorrida na atualidade não gerou uma queda na utilização dos

Correios, uma vez que a empresa se reciclou para oferecer serviços adequados à nova realidade.

O valor arquitetônico da edificação se deve ao fato do bem ser um exemplar da arquitetura art

déco, através de suas características estilísticas marcantes como simetria, predominância de linhas retas,

horizontalidade, limpeza ornamental, sobriedade e monumentalidade, além da presença do volume arre-

dondado, na fachada; elementos estes, típicos da arquitetura da época. O edifício faz parte de um contex-

to histórico quando da construção de outros prédios dos Correios, seguindo uma certa padronização de sua

tipologia arquitetônica. Houve a intenção em criar uma imagem que remetesse aos Correios, então, criou-

se uma padronização de estilo, onde se variava a volumetria diante da demanda de cada local. Por isso o

bem faz parte historicamente de um período marcante da história dos Correios e possui a imagem de uma

época.

Sendo assim, a partir do momento em que o Edifício dos Correios de Teófilo Otoni – representado

aqui por suas Fachadas - é entendido como patrimônio cultural da população da cidade, faz-se necessário

sua salvaguarda, tornando-o merecedor de seu registro no Livro de Tombo.

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2009.

Nicole Tresinari Bertinato

Arquiteta e Urbanista – CREA:102.379/D 
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19 – DOCUMENTAÇÃO DE TRAMITAÇÃO

19.1 – PARECER DO CONSELHO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.2 – CÓPIA DA ATA APROVANDO O TOMBAMENTO PROVISÓRIO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.3 – EDITAL DE TOMBAMENTO PROVISÓRIO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.4 - NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.5 - RECIBO DE NOTIFICAÇÃO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.6 - CÓPIA DA ATA APROVANDO O TOMBAMENTO DO BEM CULTURAL

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.7 - CÓPIA DO DECRETO DE TOMBAMENTO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.8 - CÓPIA DA INSCRIÇÃO DO BEM TOMBADO NO LIVRO DE TOMBO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.9 - CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE TOMBAMENTO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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