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Sabe aquela pobreza absoluta que sempre assolou o
Vale do Jequitinhonha e que motivou, ao longo da história,
doações de toneladas de cestas básicas para minimizar
a fome do local? Então, saí de BH com essa imagem muito
bem estabelecida em minha cabeça e fui, ao longo de quase
700km, preparando-me para o que encontraria em Araçuaí.
Contudo, meus caros leitores, “caí do cavalo” (mais uma vez)
e descobri um vale de riquezas e diversidade cultural como,
confesso, vi em pouquíssimos lugares por onde passei.
O Vale respira cultura, gastronomia (de alta qualidade,
diga-se de passagem) e muita força de mudar uma história
que deixou cicatrizes sim, mas muito bem saradas, por sinal. O
povo é amistoso e gosta de futebol — tanto que os barzinhos
vivem lotados de cruzeirenses e atleticanos. Entretanto,
minhas surpresas não ficaram restritas à vida noturna do local
ou à boa energia dos moradores, mal sabia eu que elas viriam
embaladas num pacote de presente.
Aprendi ainda em tempos de faculdade, com o mestre
Mario Viggiano, que um jornalista, antes de faro, precisa de
sorte. E essa decidiu me acompanhar. Logo me falaram de um
projeto bacana de um homem chamado Tião Rocha. Foi assim
que meus caminhos se cruzaram com os da cooperativa Dedo
de Gente. Admito que fui ao local em busca de boas opções de
artesanato (quem sabe algumas imagens legais para o meu
amigo Benatti abusar de seu talento), mas a sorte, mais uma
vez, revelaria grandes presentes em forma de boas histórias.
E ela veio de jeito e decidiu jogar, no “meu colo”, narrativas
protagonizadas por jovens que optaram em guiar seus próprios
destinos. Marton Martins era um desses protagonistas, e me
surpreendeu pela desenvoltura e força no olhar. “Aqui no Vale,
fazemos cultura, software e muita coisa boa.” Foi assim que
ele poetizou ao falar sobre as frentes de atuação da Dedo de
Gente, associação criada pelo visionário educador Tião Rocha
— uma daquelas figuras emblemáticas que faz com que
qualquer um acredite no futuro do país
As surpresas, porém, não haviam parado por ali. O destino
resolveu fazer o seu papel, e eu e Benatti fomos levados até
dona Generina, uma benzedeira conhecida em cada canto
de Araçuaí. Ela nos recebeu com olhar generoso e fez meu
coração quase saltar do peito. A senhora, de 100 anos, ofereceu
café, contou da vida e falou “as palavras de Deus”, numa tarde
iluminada. “Sua sorte é sua felicidade.” Cada trecho daquela
oração foi eternizado em minha mente e agradeço a Deus por
aquelas palavras da sábia senhora de Araçuaí.
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NOS VALES DO

JEQUITIN
Fórum Regional no Território Médio
e Baixo Jequitinhonha, em Araçuaí, foi
uma grande oportunidade para ouvir os
pedidos da população
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No dia 9 de junho, o Governo do Estado de Minas Gerais
assinou o decreto que criou os Fóruns Regionais. A
iniciativa prevê incluir a população no processo decisório
das ações governamentais, com a elaboração, execução,
monitoramento e avaliação de políticas públicas de forma
regionalizada.
A partir de agora, os moradores de cada território serão
convidados a participar, periodicamente, de reuniões,
debates, assembleias, grupos de trabalho, câmaras
temáticas, entre outros instrumentos que deverão
garantir espaços democráticos, cujo principal intuito será
subsidiar o planejamento e as ações de governo para a
promoção do desenvolvimento econômico e social.
No dia 18 de junho, foi realizada a abertura do Fórum
Regional de Governo no Território Médio e Baixo
Jequitinhonha. A cidade de Araçuaí recepcionou
lideranças políticas e sociais para receber o projeto, que é
um novo modelo de gestão no Estado, ouvindo e
dialogando com a sociedade para buscar as melhores
soluções para a população.

pela participação e instalação, de verdade, da democracia”.
“É bom saber que o Vale poderá apresentar, além das
demandas, as nossas riquezas culturais. Nós, do Vale do
Jequitinhonha, vivemos num processo histórico de
organização popular. É de fundamental importância a
participação dos mineiros no processo de construção
política no Estado, por este sempre ter negado o direito à
participação popular”, ressaltou.
BOAS NOTÍCIAS
O presidente da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig), Mauro Borges, liberou R$ 38,4 milhões para
obras de subestação de Rio do Prado e da linha de
distribuição de Jequitinhonha a Rio do Prado. Ele assinou,
ainda, convênio de cooperação entre a Cemig e o
município de Jequitinhonha para a realização de
diagnósticos ambientais.

NHONHA
O Território de Desenvolvimento do Médio e Baixo
Jequitinhonha é integrado por 31 municípios, distribuídos
por cinco microterritórios: Almenara, Araçuaí, Itaobim,
Padre Paraíso e Pedra Azul. A população de cada território
será convidada, periodicamente, a participar de reuniões
para elencar problemas, críticas e sugestões.

A instalação do Fórum representa a possibilidade de o
Vale do Jequitinhonha ser ouvido. Exatamente por isso,
os Fóruns Regionais têm tido atenção do Estado. A
população, que antes não participava da gestão de sua
própria cidade, agora está sendo ouvida, e a conversa
promete render ótimos frutos.
A importância desses encontros vai muito além da coleta
de informações sobre os problemas. Por meio dos Fóruns,
a sociedade contribuirá para o planejamento e ações do
Governo, a partir do Plano Plurianual de Ações
Governamentais (PPAG) e do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI) da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). Em 2016, tais planos se tornarão
um canal de diálogo com a sociedade civil, e as secretarias
de Estado de Governo (Segov), de Planejamento e Gestão
(Seplag) e de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania (Sedpac) farão a coordenação do projeto.
FÓRUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITÓRIO
MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA
A coordenadora regional do Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB), Aline Aparecida Gomes, participou
do evento e acredita que a instalação dos Fóruns aponta
para uma nova postura do Governo de Minas Gerais,
num momento em que os mineiros “estão esperançosos

SEGUNDO ENCONTRO

Mais de 600 pessoas participaram da segunda etapa do Fórum
Regional de Governo do Médio e Baixo Jequitinhonha, no
dia 15 de julho, em Almenara. Estavam presentes moradores,
movimentos sociais, entidades de classe e lideranças
locais dos 36 municípios que compõem o território.

Os participantes se dividiram em grupos temáticos de acordo
com sua área de interesse: Desenvolvimento produtivo,
científico e tecnológico, Infraestrutura e logística, Saúde e
proteção social, Segurança pública, Educação e cultura.
A partir dos problemas relatados no Formulário de
Diagnóstico Territorial, foram hierarquizadas as
necessidades mais urgentes do Médio e Baixo
Jequitinhonha, em cada um dos eixos propostos pelo
Governo. Um dos critérios que orientou a escolha foi
beneficiar o maior número de pessoas do território.
A segunda etapa do Fórum Regional do Médio e Baixo
Jequitinhonha terminou com a eleição de 25 membros
para o Comitê de Planejamento Territorial (Complete),
que agora acompanhará o encaminhamento das
propostas ao Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social e a elaboração do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI).
Todas as demandas apresentadas serão detalhadas,
para que sejam identificados projetos e recursos
necessários para sua implementação. Um encontro
com os integrantes dos Completes dos 17 Territórios de
Desenvolvimento está marcado para o dia 19 de setembro,
em Belo Horizonte.
Especial Minas gerais

7

Personalidade

As acolhedoras
palavras de Deus
Em Araçuaí, dona Generina é uma das figuras mais populares
e tem como bagagem dos 100 anos de vida muita sabedoria, fé e bondade

Os ares de Araçuaí, no Vale do
Jequitinhonha, anunciavam que
arte e a diversidade cultural seriam presentes em minha estadia
na cidade – e meu feeling não se
enganou. Depois de encarar mais
de 5 horas de viagem (partindo de
Ipatinga), eu e o fotógrafo Roberto
Benatti chegamos ao município
com “sede” de boas histórias.
No hotel Village das Minas
(uma potência que não perde
em nada para nenhum estabelecimento da capital), o prestativo
8
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Marcos foi o responsável por guiar
o nosso roteiro jornalístico. “Vocês
precisam ir ao mercado, às igrejas, e encontrarem dona Generina.
Não sei explicar como chegar até
a casa dela, mas é numa vila próxima, e qualquer um daqui sabe
onde é. Dia desses, ela foi à Diamantina para um tratamento e rezou para os médicos num ônibus.
Todo mundo saiu de lá chorando”,
contou Marcos, e mais tarde eu
descobri que não havia exagero
na fala daquele homem.

Realmente Marcos estava certo, quando afirmou sem medo que
“qualquer um” saberia nos explicar
como ir até dona Generina. A cada
esquina que parávamos, as explicações sobre os caminhos iam
surgindo e, aos poucos, chegamos
à vila. Contudo, como faríamos
para encontrar a casa da tal mulher? “O senhor sabe onde acho
dona Generina, uma benzedeira?”,
perguntou meu colega Benatti a
um senhor, que tratava do cavalo
na calçada. “É claro que sei. Segue

eu, vou mostrar.” Foi dessa forma
que o homem subiu ao cavalo e
nós, rapidamente, fomos atrás do
rastro deixado por ele. Assim, encontramos a casa da famosa mulher de Araçuaí.
Quando chegamos, vimos que a
porta da casa estava aberta (um sinal claro que convidava qualquer um
para entrar), e logo a senhora veio
nos receber na porta. Chamou-nos
“para dentro”, com um olhar generoso como poucas vezes vi em minha
vida. “Dona Generina, tudo bem?

Estou atrás da figura mais famosa
da cidade e quero saber um pouco
de sua história”, falei, emendando
(como de costume) uma frase na
outra. “Eu? Famosa? Acho que não.
Sou é difamada”, respondeu entre risos descontraídos e arrancando de
nossos rostos sinceros sorrisos de
felicidade, que se misturavam com
a ansiedade de conhecer a história
daquela mulher.
“Um cafezinho?”, ela perguntou.
Eu – que até poucas semanas não
suportava nem o cheiro de cafeína
– não fiz feio e aceitei a bebida, que
veio acompanhada de uma boa
conversa. “Vamos entrar! Só não
reparem na pobreza, que é a fraqueza que Deus dá”, declarou num
tom de aceitação com a realidade
que a vida lhe propôs. A casa, que
ela mora sozinha, exala fé, e os
quadros de santos nas paredes
fazem uma união perfeita com as
marcas no rosto da benzedeira.
Na cozinha, arrastamos a cadeira, e ela, sem cerimônias, revelou-me como começou a rezar e
a falar das palavras de Deus. Dona
Generina Isidoro da Silva completou, no dia 21 de janeiro, 100 anos
– isso, se o escrivão ou os pais não
tiverem errado a data do registro,
como gosta de contar aos risos.
Entre um gole e outro de café,
a simpática senhora me explicou
que cresceu, casou-se e se criou
na roça, no distrito de Campos, a
“umas três léguas da cidade [Araçuaí]”. Muito religiosa, ela se lembra de quando começou a fazer
as orações para fora. Na época, já
tinha as duas filhas mais velhas –
no total, teve 11 filhos, mas hoje
são apenas cinco vivos. Hoje em
dia, mesmo com dores nas duas
pernas, não deixa de ir à igreja e
recebe todo mundo que chega em
busca das palavras, isso porque “a
palavra de Deus, se bem não fizer,
mal que não fará”.
Perguntei-lhe como tudo começou, e a senhora me contou uma
história a qual prendeu cada segundo de minha atenção. Segundo dona Generina, certa vez, um

rapaz parou no barraco em que ela
e o marido moravam e disse que
chegou até lá guiado pelo “cantar
do galo”, pois ele vivia andando
pelo mundo. “O rapaz chamou o
meu esposo pelo nome: ‘Boa noite,
Leônidas!’”. Leônidas, por sua vez,
nunca o tinha visto. “Não conheço esse menino. Como ele sabe o
meu nome?”, falou o senhor surpreso. “Oi, Leônidas! Acertei o seu
barraco pelo cantar do galo. Quero
que você me dê um agasalho”, suplicou. “Oh, moço, cheguei agora a

pouco neste barraco. Sou pobre e
não tenho nada”, respondeu o esposo de dona Generina. “Leônidas,
você é pobre das coisas, mas é
rico do coração”, afirmou o jovem,
como se conhecesse o coração
daquele homem e de sua família.
Leônidas lhe deu um agasalho, um jantar, e deixou o homem
descansar um pouco, já que logo
partiria em viagem. “Leônidas,
você pode trabalhar. Só quero que
você me deixe descansar por hoje.
Pode ir trabalhar, porque quem tra-

balha Deus ajuda pelo pão de cada
dia. Só quero descansar, porque
vivo cansado, vivo pelo mundo.” E
assim aquele homem agradeceu.
Como Leônidas trabalhava na roça
ao redor do barraco, foi para o trabalho e, mais tarde, quando voltou,
acendeu uma fogueira. O rapaz começou a contar histórias.
No fim, o jovem misterioso fez
uma oração e, num certo momento, disse: “Leônidas, você e sua esposa vão guardar essas palavras
na cabeça. Um dia, os seus irmãos

Especial Minas gerais

9

Personalidade

vão procurar ela e você. Não neguem ajuda. A primeira pessoa que
vai chegar até vocês, para dizerem
as palavras de Deus, vai ter uma
criança – e não neguem não. Se
alguém escutar as palavras e gostar, meter a mão no bolso e tirar
uma caixa de fósforos, não pense
que essa pessoa vai te oferecer
aquela caixa. Ela vai tirar um palito
de fósforo e te oferecer aquele palito. Você não pega com uma mão
só, pega com as duas mãos e diz:
‘Deus que te ajude e que nunca te
falte esse palito de fósforo’. Se a
pessoa for ao pé de uma árvore e
pegar uma folha, a mesma coisa.
‘Deus vai te ajudar e que nunca fal-
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te essa folha de árvore para você.’
Aquele que faz para o próximo empresta a Deus. Vocês vão comer
a palavra de Deus, mas não vão
vender a palavra de Deus. Agora,
quem escutar a palavra, gostar, e
te der qualquer presente, que te der
um palito de fósforo, você estende
a mão e agradece”.
No dia seguinte, dona Generina nos contou que o homem,
chamado José, foi embora e que
Leônidas viajou com ele “meia légua”, mas que, depois daquele dia,
nunca mais ninguém teve notícia
do rapaz. A benzedeira se lembra
de que o rapaz não carregava água
e não tinha um chinelo sequer no

pé. “Sempre que faço as orações e
falo ‘meu Deus e meu senhor’, vejo
as feições daquele homem, do jeito
que ele era. Sempre, na hora que
vou rezar, vejo a feição dele.” Nesse momento, perguntei se José
era, na verdade, um anjo. “O povo
fala que era. Só quem sabe é Deus,
minha filha. Mas sempre que rezo,
vejo as feições dele”, respondeume, levantou rápido e saiu andando
em direção a um quarto. “Se vocês
querem escutar as palavras de
Deus, venham até aqui.”
Confesso que segui até sem perceber os passos daquela mulher e,
ao ver sua fé, já tinha certeza de que
sairia dali protegida. Mas, depois

de escutar “as palavras”, entendi
o motivo pelo qual os médicos de
Diamantina não conseguiram segurar o choro, depois de receberem as
orações de dona Generina – como
contou Marcos. Ainda estática com
as palavras, depois da oração, olhei
para Benatti, respirei fundo e abracei
aquela boa senhora. “Que Deus proteja a sua saída e sua entrada. Que
Deus te proteja. A sua sorte é a sua
felicidade.” Ela me abraçou e arrancou lágrimas dos meus olhos. Fomos embora com o coração limpo
e vi, pelo retrovisor, o olhar singelo
daquela mulher, que ficou no portão
até que o carro desaparecesse na
poeira da terra.

“Meu Deus e meu senhor, hoje é quinta-feira e já é quase meio-dia. Estou
chamando em nome do Senhor. Estou chamando o nome do Senhor três vezes
para entregar o dia de hoje. Chamamos em nome do Senhor, não é em vão.
Na fé e na esperança, Roberto mais Fernanda vão receber toda graça que eles
dois merecem, porque o sangue do Senhor tem toda força e poder para livrar
eles dois enquanto eles viverem. Perdoai nossos pecados e aumentai nossa
fé. Nossa Senhora das Dores é que vai livrar todas as dores que cada um deles
sente. Vai entrar dentro da casa deles, com os seus trabalhos e seu negócios,
nas seis esquinas que ficam injúria, inveja e alguma desavença. Vai dando
a eles muita paz e sossego e vai realizando tudo que eles dois desejam. São
Jorge guerreiro, assim como você venceu sua guerra com a espada de prata,
ajuda eles a vencer sua luta. Só que eles dois querem vencer na parte de nosso
senhor Jesus Cristo. Eles vão vencer na parte do senhor Jesus Cristo, mas sem
choro, sem lágrimas e sem desespero. Que o sangue de Jesus livre eles dois!”
Especial Minas gerais
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Vale da
cultura
e da diversidade
Cooperativa Dedo de Gente oferece novas
perspectivas para a juventude de Araçuaí
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Há alguns anos, em Araçuaí, no Vale
do Jequitinhonha, o status máximo que
grande parte dos jovens da cidade poderia
enxergar era o corte de cana. Os meninos
esperavam os 18 anos para ir aos canaviais
e, dessa forma, conseguirem dinheiro para
comprar uma moto e frequentar os barzinhos durante os dias de folga. Para as meninas, as possibilidades ficavam restritas às
funções de babá ou empregada doméstica.
Nessa época, era comum ver carretas
de cestas básicas estacionadas na região,
e equipes de televisão faziam o papel de
mostrar a pobreza quase absoluta do Vale
do Jequitinhonha. Contudo, há 17 anos,
esse cenário começou a mudar, e a juventude de Araçuaí passou a ter oportunidade
de traçar uma história diferente.

Especial Minas gerais
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O nome dessa mudança é o
belo-horizontino Tião Rocha, um
homem que ama Guimarães Rosa
e acredita que a educação pode ser
feita embaixo de um pé de manga.
Rocha, que decidiu seguir à risca o
provérbio chinês, optou em ensinar
a pescar ao invés de oferecer à
comunidade o peixe limpo e pronto para o consumo. O resultado é
fantástico e faz com que qualquer
mortal acredite que o Brasil tem jeito sim, desde que haja vontade de
fazer diferente.
Tião é coordenador da ONG
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), e sua história
com o povo de Araçuaí começou
em 1998, de forma poética. Certa
vez, funcionários da Natura assistiram a uma reportagem sobre o
Vale do Jequitinhonha, na TV, e
decidiram fazer alguma coisa para
mudar a realidade do lugar.
O diretor da empresa, Guilherme
Leal, viu aquela ação e impulsionou
todos a conhecerem in loco a realidade daquelas pessoas. Quando
voltaram, perceberam que aquela
comunidade não precisava de comi-

da, e sim de perspectiva para o futuro. “A primeira ideia foi a de mandar
cestas básicas, o que até alguns
anos era muito comum aqui na região, já que as reportagens do Vale
eram sempre mostrando um povo
pobrezinho passando fome. Alguém
na empresa [Natura] conhecia Tião
e, assim, o projeto educacional veio
para cá”, conta Giani Vieira Resende
Luiz, que está no CPCD há 14 anos.
Segundo ela, a escolha de Tião por
Araçuaí surgiu devido à relação dele
com a cidade e com a prefeita Cacá,
“uma mulher negra de um metro e
meio”, ex-aluna dele e que havia derrotado um grupo de fazendeiros que
dominava o município há anos.
Para Edilucia Borges Luiz, educadora social do CPCD há 17 anos, se
hoje as oportunidades são poucas
em Araçuaí, antes do projeto elas
eram mínimas. Tudo começou com
o Ser Criança – iniciativa que atende
crianças de 7 a 14 anos e promove
ações educativas contra o fracasso escolar e pessoal. “Percebemos
que os meninos começaram a sair
do projeto para trabalhar, e não era
para comprar um tênis, mas sim

Tião Rocha é coordenador
pelo CPCD, ONG
responsável pelo trabalho
na cooperativa Dedo de
Gente

para colocar comida em casa. Isso
começou a nos incomodar. Estávamos trabalhando com crianças,
e elas não tinham expectativas de
crescimento, de aprendizagem e
de um ofício”, explicou a educadora,
sobre o motivo que levou à criação
de um projeto para atender à faixa
etária acima de 14 anos.
E dessa indagação surgiu uma

extensão do Ser Criança, a associação Dedo de Gente, que deu
uma nova luz à juventude do local
e mudou as perspectivas de vida
no lugar. “A Dedo de Gente nasceu dentro do projeto Ser Criança,
como um espaço de formação
para esses meninos e meninas,
tanto na função humana quanto
técnica”, lembra-se Edilucia.

Edilucia e Giani, coordenadoras do CPCD,
com bolsistas e cooperados da Dedo de Gente
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As fabriquetas

A Dedo de Gente, assim com o
Ser Criança, é uma plataforma
do CPCD. Trata-se de uma
coopera-tiva
criada
em
1996, em Curvelo, que atua
em três cidades
(Curvelo,
Araçuaí e Raposos). O grande
ob-jetivo da associação é a
geração
de oportunidades
de desenvolvi-mento humano e
profissional.
Lá,
existem
fabriquetas de produção e, em
Araçuaí, são quatro:
sanato,
que Arte-engloba
serralheria,
marcenaria,
bordados & arranjos florais,
cartonagem, tinta de ter-ra,
doces & licores, pet criativo e
casinhas
de
passarinho;
Cinema, espaço para criação
de vídeos institucionais e
documentários; Software, com
produção para web e design
gráfico; e a recém-criada
Turismo. “Para o jovem

entrar, existe uma lista de espera
de aproximadamente 100 adolescentes e, a cada ano, esse número
aumenta. Mas, como é um projeto
de geração de renda, não temos
braços e pernas para atender todo
mundo”, desabafa Edilucia.
Hoje, o jovem bolsista entra
por meio do patrocínio, precisa
ter 16 anos e estar matriculado
na escola. Ele integra como Jovem Aprendiz e, ao mostrar domínio das técnicas, interesse e
comprometimento, é convidado
para participar da cooperativa.
Edilucia explica que os cooperados trabalham com uma meta de
produção e que retiram um valor
mínimo. Quando a meta é batida, há participação de lucros. “A
meta de produção é para pagar

os materiais, e eles sabem quanto precisam produzir. Atualmente, os meninos costumam brincar

que fazer parte da Dedo de Gente
se tornou um status para o jovem
daqui”, brinca.
Especial Minas gerais
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Tainá e Michele são cooperadas,
trabalham na loja e acreditam que
a associação é uma forma de reter
jovens talentos em Araçuaí

Negócio
de gente
grande
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Recentemente, a Dedo de Gente
conquistou uma loja que comercializa a produção realizada pela cooperativa. Lá, a cultura do Vale exala
em cada canto do local, além de
produções feitas pelos cooperados
de Curvelo e Raposos. No espaço,
os artistas oferecem obras que representam toda a cultura da região.
Para Tainá de Souza Nunes,
cooperada da Dedo de Gente, que
começou aos 4 anos no projeto
Ser Criança, a associação é uma
forma de reter o jovem na cidade,
já que é uma oportunidade clara de
um futuro melhor. “Se tivesse uma

faculdade, com recursos, eu não
sairia de Araçuaí. O jovem se forma
[conclui o ensino médio] e pensa
em sair para arrumar um serviço.
A cooperativa é para isso, para
ficarmos aqui”, destaca a garota.
Essa é também a opinião da cooperada Michele Braga do Espírito
Santo, que enaltece a visão de Tião
Rocha, “o cara da cooperativa”,
por enxergar o potencial do Vale e
da juventude do local. “Já somos
cooperadas. O grupo viu que evoluímos e deu a oportunidade. E isso
vai de acordo com a vontade de
cada um”, conclui Michele.

O Silício de
Jequitinhonha

Assim como as meninas da
loja, gratidão é um sentimento
que salta aos olhos da turma do
Software ao falarem do educador Tião Rocha. “Há 10 anos era
tudo muito diferente, e o que
ficou aqui foi a cicatriz do problema. No Vale do Jequitinhonha existe pobreza sim, porém
existe pobreza em qualquer
lugar. Tião poetiza tudo e fala

que todos nós somos pontos
luminosos. A gente faz tecnologia, mas faz cultura, faz coisas
legais”, destaca o coordenador
da fabriqueta Software, Marton
Martins, que começou na Dedo
de Gente em 2008.
Marton conta que a ideia
da fabriqueta Software surgiu
depois que Tião participou de
um evento em Campinas. Na

ocasião, uma grande empresa
estava idealizando um software
específico de tecnologias, em
regiões do interior de São Paulo. “Foi aí que ele colocou na cabeça que fazer essa implantação em cidade grande era fácil,
já que lá tinha faculdade, internet e fibra ótica. E por que não
fazer isso no Vale? Ele ligou o
Vale do Jequitinhonha ao Vale

Pâmela Silveira,
Marton Martins,
Tharick Haziz,
Samuel Martins e
Jorge Lopes Machado
integram a equipe da
fabriqueta Software

do Silício e, junto com um amigo, que é empresário, começou
com o projeto”, explica.
Hoje, no Software, são dois bolsistas e três cooperados. No início,
essa fabriqueta não fazia parte da
Dedo de Gente, era financiada pelo
Oi Futuro e consistia na produção
de softwares distribuídos em escolas públicas de São Paulo. “Fazemos softwares de baixa e média
complexidades voltados para web,
além de muito material gráfico. O
papel de trazer dinheiro é nosso.
Ano passado, a Arclab, que é uma
empresa de São Paulo, interessou-se pelo nosso trabalho. Viramos
parceiros, e eles nos passam algumas demandas. Fomos a São
Paulo, e eles vieram para cá. Acho
que aprendemos mais assim do
que com a internet e com as revistas, que são opções formatadas. A
lógica de toda a experiência é o que
você precisa viver”, acredita Martins que, assim como os colegas, é
autodidata e estuda via internet ou
por meio de revistas segmentadas.

O CPCD é uma organização não governamental,
sem fins lucrativos e de
utilidade pública federal,
estadual e municipal, vinculada ao Terceiro Setor (de
natureza privada e função
social pública), fundada em
1984, pelo educador e antropólogo Tião Rocha, em
Belo Horizonte, para atuar
nas áreas de educação
popular de qualidade e desenvolvimento comunitário
sustentável, tendo a cultura
como matéria-prima e instrumento de trabalho pedagógico e institucional.

Especial Minas gerais
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Roberto Benatti

18

REVISTA exclusive

Ofício de
toda uma vida

José Ornelo confeccionou selas de cavalo durante
boa parte da vida, de forma manual e artesanal
Num dia atípico para a quente Araçuaí, o friozinho do inverno
resolveu dar as caras. E para quem vive no calor quase escaldante do Vale do Jequitinhonha, uma brisa já é motivo de sobra para
puxar a cadeira, colocar os óculos escuros e esquentar um pouco
no sol da calçada. E assim, como grande parte dos moradores
da cidade, senhor José Ornelo de Almeida, 80, gosta mesmo é
de ficar assentado na porta de casa, observando o movimento
e afastando o frio do corpo. Ele nasceu e foi criado na cidade e,
ainda nos dias de hoje, o que mais gosta no lugar são os amigos
que fez ao longo da vida.
Aposentado, senhor José representa perfeitamente a calmaria do município. Com a bicicleta a tiracolo, está sempre pronto
para um passeio e usa o meio de transporte para “andar por aí”.
“Gosto mesmo é de sair de bicicleta. Aí vou passear ou comprar
alguma coisa”, explica. A bicicleta verde fica ali o dia todo, parada
logo à porta da casa de senhor José, e é no fim do dia, quando ele
resolve escutar um rádio ou assistir à novela, que é levada para
dentro da casa.

Mas engana-se quem pensa que a vida do homem, agora aposentado, foi sempre movida por tal calmaria. Artista, ele começou
com o ofício de sela para cavalos ainda novo, aos 8 anos. “Aprendi
nas tendas e fiquei fazendo. Criei os meninos com sela e trabalhei
em Governador Valadares, Nanuque e Medeiros Neto. Depois me
aposentei. Agora, não faço mais. Demorava dois dias para criar
essas selas, mas tem uns seis meses que não estou fazendo. Não
aguento mais, as vistas não dão mais conta”, conta José, que depois de sofrer um AVC e ter “voz atrapalhada” decidiu não continuar com o trabalho.
Contudo, o mal repentino não foi capaz de mudar a rotina
de alimentação do simpático senhor que, como boa parte dos
moradores da cidade, come de tudo e gosta de uma comida
gordurosa. “Antes desse derrame, nunca precisei tomar um
remédio”, fala em tom de tristeza. José já foi casado, tem filhos e família. Porém, optou por não namorar depois da separação, pois “bom mesmo é viver sozinho, escutar música boa
e ouvir moda de viola”.

Roberto Benatti
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Um vale de beleza

A força do Vale do Jequitinhonha vai muito além dos poderes econômicos das grandes
empresas ou da magnitude da
região, que, ao longo dos anos,
foi mundialmente conhecida
pela pobreza exalada em cada
canto do sertão. Os rostos desolados apresentavam alento
ao depararem com uma fila
quase sem fim, que levava até
carretas que distribuíam água e
cestas básicas.
Contudo, o Vale de 2015 não
é o mesmo de outras décadas,
em que sofrimento era a base de
vida de um povo. E a cidade de
Araçuaí, localizada no Médio Je20
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quitinhonha, é um exemplo claro
dessa ascensão e mostra que a
era das casas de pau a pique ficou num passado distante.
A pobreza, assim como em
todo país, existe, porém, nos
últimos anos, a evolução do município, polo da região, caminhou
ao lado da forte inserção cultural. Assim, a cidade vista como
pobrezinha se tornou um celeiro
de grandes talentos culturais e
referência mundial. O lugar respira cultura e gastronomia, já
que um dos maiores mercados
distritais do Vale está situado no
município, que guarda, entre as
muitas prateleiras, um dos gran-

des tesouros da terra: o famoso
requeijão em barra.
E como não falar dos doces,
dos frangos caipiras, dos bons
cortes de carne e dos temperos quentes que acham espaço
entre uma cachaça e outra? Impossível! Segundo João Modesto Pinheiro, 59, que trabalha no
Mercado Municipal de Araçuaí
há 35 anos (com carnes, linguiça caseira e a famosa carne de
sol), a carne da região tem outro sabor. “Mesmo em época de
pouco dinheiro, ninguém deixa
de comprar carne. Aqui ela é
original”, gaba-se. Rejane Apa-

recida Santana Silva, 23, concorda que o município oferece
produtos diferenciados e para
todos os gostos. Ela começou
a trabalhar no mercado aos 12
anos e é filha de Eva, que já teve
banca no mercado há 30. “Vendo manteiga de garrafa, mel,
óleo de pequi, geleia de mocotó
e doces”, fala ao mostrar a infinidade de produtos comercializados no local.
A história do estado não é
carregada apenas nos corredores do mercado, que é uma
porta de entrada para qualquer
cidadão do mundo. Em Araçuaí,

Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua

Catedral de São José,
em Araçuaí

o sotaque e o jeitinho mineiro
de fazer as coisas estão vivos
em cada um dos moradores.
Falando em sotaque, a maneira
meio arrastada de falar é uma
verdadeira cantiga aos ouvidos
de quem escuta.
Dona Celena dos Reis é uma
dessas figuras típicas de falar
arrastado. O olho amistoso se
enche de alegria ao falar de
Belo Horizonte: “Aquela cidade
bonita demais!”. Com filho na
capital mineira, ela não vê nenhuma dificuldade em encarar
mais de 600km para “viver a
loucura de BH”. “Quando vou

a Belo Horizonte, ando muito
com a minha nora. Ela gosta de
passear. Ela me leva ao Zoológico e, da última vez, fui a Ouro
Preto e fiquei encantada com
aquelas igrejas. Fico encantada com essa Belo Horizonte!”,
conta e logo apressa os passos
para ir à igreja encontrar o padre para uma conversa.
As igrejas, ao lado das
praças, são outras relíquias,
que assim como em qualquer
cidade de Minas Gerais são
espaços típicos, além de pontos de encontro social para
toda a comunidade.
Especial Minas gerais
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O Rio Jequi
O Jequitinhonha é um
rio federal que percorre
uma extensão de 1.082km.
Tem nascente no Pico do
Itambé (Serro), na Serra do
Espinhaço, nos arredores
da localidade de Capivari,
sopé do Morro Redondo, até
o Oceano Atlântico — onde
deságua em Belmonte, no
estado da Bahia. A palavra
“Jequitinhonha” tem origem
indígena e significa “rio largo
e cheio de peixes”.
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