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PREFÁCIO



"Não agüento mais essa história
de originais engavetados ..."

Ministro da Justiça, Ibraim Abi-Ackel.

Alvíssaras! Parece-me que o autor deste belo trabalho,
cujo título encima estas breves considerações, leu a carta inteligente
que o culto Ministro enviara ao subscritor.

De fato, tinha, na gaveta, estes originais que, agora, nos
revela e, com eles, também as suas qualidades de escritor e de tão
capaz e preparado ex-aluno dos sempre-doutos e grandes docentes
padres lazaristas, no antigo e renomado seminário da querida
Diamantina, a mesma casa que formou, dentre outros, o Presidente
Jucelino Kubitschek de Oliveira e nosso estimado cardeal Dom
Serafim Fernandes de Araújo, o conhecido deputado José Maria
Alkmin e o grande Bispo Dom José Pedro Costa.

Aí está a obra tão atraente do ex-seminarista e digno
homem público, parlamentar e empresário Vicente Guabiroba:
Impressões de Uma Vida.

Em estilo suave, que beira o terreno poético, começou a
nos relatar a sua chegada e vivência lá na sua Itamarandiba, donde
parte para os estudos no seminário diamantinense, para o trabalho
vitorioso em bancos barbacenenses e belorizontinos, para a vida
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pública e para vanas conquistas merecidas. Vernáculo correto,
gramática obedecida, nenhuma necessidade de reparos.

O autor, Vicente Guabiroba, tem um grande cabedal de
excelentes serviços prestados a Minas e à sua nobre gente; brilhou no
Parlamento estadual e perlustrou a Câmara Federal, a primeira Casa
do Congresso Nacional. Sua passagem por aí, durante anos, deixou
sulcos indeléveis, eivados do melhor comportamento ético e de se-
riedade no exercício do mandato popular, esse tão importante múnus
público, hoje, infelizmente, esquecido e até violentado pelos anões e
nanicos de Brasília, que transformaram numa denominada "ilha da
fantasia" ou "paraíso de Ali Babá e seus companheiros". Mas dali
serão expulsos pelo povo.

Nunca será demasia elogiar as teocráticas escolas
mineiras, como os velhos seminários marianenses, o Caraça, o dia-
mantinense, o Dom Bosco, o Arnaldo, os Colégios Providência, em
Mariana, e Sion, na Campanha da Princesa, os Colégios Regina Pacis
em Belo Horizonte e alhures, etc. etc.

Neles é que se formaram e forjaram figuras brilhantes,
atuantes e respeitáveis; deles é que saíram tantos vultos gigantes, que
não só ajudaram a construir Minas, mas também fortalecer o espírito
de Minas, cantado e decantado como dique inexpugnável, perma-
nentemente em alerta para defender a Nação Brasileira - como se
fosse um pelicano cívico - contra tentativas de inundações deletéri-
cas e corrosivas, contrárias à nossa formação e à nossa natureza.

Estas as considerações, que deixo aqui gravadas e que
me foram inspiradas pelo salutar livro "Impressões de uma vida",
desse exemplar e lúcido mineiro, Vicente Guabiroba, que prestou
mais um excelente serviço às nossas letras e à nossa sociedade.

Jesus Trindade Barreto
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PRÓLOGO
O CAMPO DAS GABIROBAS
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Atrilha coleava por uma légua ou mais entre as colinas
velhas como o tempo. Era mês de novembro e a chuva da véspera havia
baixado a poeira, deixando as árvores chorando de alegria, suas
lágrimas salpicando o mato do chão, o picão, a tapuerava, o meloso
macio com suas flores roxas debruçando sobre tudo.

Partindo da cidade ela escorregava morro abaixo até o Grotão do
Onça,onde os sapos e as sapecas, à tardinha, cantavam entre as açucenas

sua melodia batucada e monótona até cruzar por uma pinguela o
corguinho raso que enchia o açude. Continuava em linha reta e depois

subia o baixadão até o alto do Imbiruçu de onde já se via o Campo das
• Gabirobas lá no fundo, detrás das copaíbas.
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Lá ia chapinhando uma turma de mulheres com um bando maior

de crianças, umas de chinela de tira, outras de sandália e até tamancos
surrados de madeira fazendo ouvir ao longe o chape-chape entre a
vozearia desregrada.

Não havia nenhum desânimo, pelo contrário, êta falatório! Não

se sabia quem contava mais casos e nem quem ria mais naquela turma

que cantava e gargalhava à toda solta.

As mais velhas iam à frente com seus lenços de chita pontuando
o verde longo, o colorido das saionas compridas, flores lindas pelos
campos gentis ondeando por aquela trilha, agora mágica. Ao longe,
parecia uma serpente multicor seguindo seu próprio rastro,

Entre as senhoras casadas, seguia D, Avelina, o barrigão prenhe,
visível de longe, caminhando com as outras sem preguiça ou aflição.
Que mulher de disposição essa descendente de portugueses! Já em
estado interessante adiantado ela não se deixava esmar. Lavava roupa,
batia paçoca no pilão, cozinhava, carpia o quintal e lá ia ela em busca
da desejada gabiroba.

A criançada estava em toda parte correndo e fazendo arte,
pulando qual passarinho em alegre revoada. Os moleques mais levados
tinham os bolsos cheios de mamona que atiravam nos outros guris e
nas senhoras, ganhando ralhos das mães.

Depois de mais ou menos uma hora de caminhada, chegavam
enfim ao almejado campo, todas com os embornais preparados para a
cata da gabiroba.

Como tinha frutinha! De todo tamanho e verdura, umas até'já
passadas. A mulherada se esparramou por lá catando do chão daqui pra
ali como avezinhas no quintal a bisbicar o fubá.

E quem pensa que paravam de falar?

-Teresinha,você viu ontem o Lourival? Aquele cabelo de
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pastinha ensebado! Ô menino malcriado! Ainda ontem saiu de casa
respondendo a mãe dele. Por mim dava nele uma surra de marmelo que

ele ia ver!

- Nossa, se vi. E o Crispim cuspindo no Vaninho?

- É, mas menino bão tá ali! Ajuda o pai na roça, escolhe feijão

pra mãe, ajuda até a barrer casa.

E a prosa ia nesse ti-ti-ti até que alguém OUViU um grito

pungente: Acode gente, acode!

Acorreram todas em alarido a ver o que tinha acontecido. Era D.

Avelina que estava deitada, gemendo contida, com as pernas molhadas
duma gosma esquisita. É que a placenta tinha rompido e ela começava

em trabalho de parto.

Foi uma confusão! Uma corre para buscar água, outra pega a

cabeça dela e põe no colo, outra chama por Jesus Santissimo, outras
batem cabeça esbaforidas até que uma velha senhora, parteira de muita

prática, gritou bem alto e claro: Shiu! Todo mundo calado e quieto que

é hora de nascer criança!

Pediu em seguida que lhe dessem água e muitas anáguas. Que

sorte da parturiente esse costume antigo do uso de anáguas! Mais sorte
ainda o uso diário de tanto pano branco limpinho.

- Faz força agora, Avelina, faz força!

Depois de algum tempo ecoou ao longe um novo bué, um bué

de menino, varonil e inocente.

Enquanto D. Avelina descansava do parto, a mulherada juntou

uns paus compridos, amarraram mais anáguas com cipós e cadarços e
improvisaram uma maca para conduzir a nova mãe de volta à casa.

O retorno foi mais divertido com as mulheres se revezando na
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condução da padiola. E toca a carregar. Viram de longe o torreão da
igreja e na porta da casa de D. Avelina rezaram uma Ave Maria e um Pai
Nosso.

Qual não foi o susto do marido quando chegou em casa e soube
da história! Ele não coube em si de contente, abraçou a mulher
beijando-a na face enquanto o menino mamava vorazmente no colo da
mãe sorridente.

Depois de um tempo até grande deitou o neném no berço de
Angelim que o João Juca tinha feito mês passado para o novo morador
que ia chegar. Era um bercinho bonito, com a cabeceira toda entalhada,
forrado de paina e malva para dar aquele cheirinho gostoso.

O pai passou os dados meio atarantado entremeando, entre uma
frase e outra, o "MEU FILHO" que lhe enchia o peito, a cabeça, a boca
então, nem se fala.

- O nome dele vai ser Marcos Fernandes Gabiroba, por causa
do campo onde foi dado à luz. E contou toda a história ao escrivão que
escutava curioso.

Depois de tudo acordado e redigido, dia, hora e o demais, pegou
o papel do registro, dobrou-o com carinho e foi-se embora sem ao
menos ler o que nele estava escrito.

Muitos anos depois é que ele deu-se conta de que o Gabiroba
ditado ao funcionário tinha sido grafado Guabiroba, sem poder de
correção.

Era meu pai que tinha vindo ao mundo com um sobrenome
curioso mas que assino com orgulho por ser dele. Muito, também, por
meus avós, que me ensinaram muitos dos meus princípios e valores que
pautaram toda a minha vida em seus pormenores.
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•

TOdO dia o canto do galo era uma ordem para o raiar do sol.
A claridade vinha lá do horizonte, lambendo as encostas, descendo as
veredas, rompendo as cercas, atravessando as árvores até caiar as

paredes lá de casa. Pela chaminé, que parecia querer fugir pelo telhado,
já se adivinhava o fogão de lenha aceso.

Era uma casa tradicional. Porta pra rua sem varanda, janela de
madeira, tramei a, sala, cozinha e quintal. Os quartos de dormir eram
dos sonhos indecifráveis para minha cabecinha pobre e infantil mas era
um universo, eram meus sonhos ...

Quando, finalmente, o sol chegava através da janela aberta da
cozinha, meu pai já se barbeava com sua navalha sempre afiada, bem
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penteado como sempre e, monossilábico, dizia alguma coisa para minha
mãe, que assoprava o braseiro do fogão, incitando o fogo para o café.
Aí, eu ouvia o ranger da porta, por onde meu pai saía para buscar o leite
da manhã.

ltamarandiba era um lugar pequeno, uma rua principal dividida
em duas pelo ribeirão S. João Batista que transformava a união local em
rivalidade principalmente para nós, meninos. Éramos os do lado de cá
em oposição aos "inimigos" do lado de lá. Tinha o sobrado da
prefeitura, a maior construção da cidade, a escola e a igrejinha pequena,
os dois primeiros do lado de cá e a matriz do lado de lá. As casinhas

eram pequenas e humildes, daquelas de telha feita por escravos usando
as coxas como molde, o que desenhava os telhados singularmente.

Depois de caminhar uma centena de passos, erguia-se na rua
principal um muro de barro puro. Não era de taipa como a maioria das
casas, só barro batido sobre barro batido, com uma porteira dividindo-
o ao meio. Era o curral do Gentil Fernandes, um dos mais ricos da
cidade, que após a ordenha da manhã quando vendia leite para

praticamente todos os moradores, soltava o gado que pastava
livremente pela rua, as vacas já familiares a todos andando pra lá e pra

cá a ruminar o capim livre daquele tempo.

Quando o leite chegava e era fervido, era hora de levantarmos

para o novo dia. Primeiro os mais velhos, pois as crianças pequenas
tinham o direito de ressonar por mais um pouco.

Éramos treze irmãos e eu era o do meio, me restando, então,
mais alguns minutos para remoer meus sonhos sempre presentes no
meu anseio de mais.

Quando eu sentava para o meu café, D. Ubaldina, minha mãe,
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invariavelmente de lenço na cabeça e avental, vinha me acariciar como
a todos com um beij inho na testa e uma benção especial para cada um.
Todos adorávamos mamãe, que fazia de tudo para nos agradar, nos
mantinha limpinhos e educados no falar, era gentil com todos os
moradores e trabalhadeira como ela só! Além do cuidado com a casa
o chão de terra batida precisava ser varrido várias vezes por dia,

consumindo rápidamente a vassoura que ela mesma gostava de ir cortar
lá fora para que ficasse uniforme no varrer. Ela lavava bacias e bacias
de roupa no ribeirão da cidade, junto com as outras mulheres que faziam
disto um verdadeiro acontecimento social, passava-as com o ferro de
brasa, lavava e areava as panelas com aquela barrela de cinza do fogão

que parecia sujar mas, depois de enxaguadas, ao sol, pareciam estrelas
secando no girau lá no fundo. Quando ia varrer o quintal, as galinhas

já pareciam saber e corriam para os campos ciscar o alimento vivo que
precisavam todo dia. De vez em quando uma galinha saía com seu
cocorocó avisando que tinha botado. Aí era nossa vez de sair pelo pasto
em busca dos ovos, trazê-los, preparar um balaio forrado com palha e
pendurá-lo com os ovos para a devida choca. Tudo era mamãe quem

gerenciava, sem parar para descansar.

Meu pai, funcionário público na prefeitura, já tinha saído para o

seu trabalho, paletó, chapéu e, apesar do salário magro que recebia, sua
sala própria, sua leitura e seu conhecimento dos tramites políticos lhe

dava uma notoriedade especial, distinguindo-o dos outros. Sua
religiosidade e rigidez de princípios envolvia-o em uma aura de
dignidade respeitada por todos e muito mais por nós, que o
aguardávamos para jantar depois do serviço quando diariamente ia à
igreja em visita ao Santíssimo Sacramento.

Várias vezes eu o vi ajoelhado e de cabeça baixa orando
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fervorosamente em frente ao sacrário aberto exibindo a maior riqueza

da igreja: O cálice dourado com o vinho e a patena também dourada

com a hóstia consagrada imaculadamente branca que elevava o fervor

dos fiéis na esperança do céu encarnado na terra.

Todo dia era dia de confissão para todos e íamos com certa

freqüência. Não que houvesse pecado de verdade mas éramos

compungidos pela igreja a nos penitenciarmos pelos males causados

ao Senhor. O nosso vigário, padre Virgílio Rodrigues Alves, falava alto,

gritava mesmo. Inclusive, seus espirros durante a pregação eram

notórios, escutados por toda a cidade. Havia dias em que eu escutava

esses espirros lá de casa e sabia que ele estava na igreja. Aliás, eu sabia

onde estava o nosso vigário, cada vez que eu ouvia seus espirros.

Lembro-me, entre risos, de certa ocasião naquelas confissões em que

um dos meninos, depois de contar seus deslizes infantis ao nosso

vigário, foi repreendido ferozmente pelo padre que exclamou

peremptoriamente: "Você está atolado na lama do inferno!" Aquilo foi,

durante muito tempo, motivo de gracejo entre a população que

presenciou e alardeou o fato engraçado a todos.

Outra lembrança engraçada de minha infância é a do Juca do

padre. O Juca tinha uma venda ao lado do mercado, onde vendia pé-de-

moleque, quitandas e a refrescante "gengibirra",. um refrigerante que

ele fazia com a casca do abacaxi e era muito gostoso. Pois bem. O Juca

do padre era quem puxava o coro da igreja. Ele regia a todos com uma

batuta de madeira que parecia um cabo de machado, de tão pesada.

Como era ele quem puxava o coro, dando o tom e a afinação a ser

seguida, ele se sentia um grande cantor com sua voz profunda.

O engraçado da história do Juca, é que quando ele estava em
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sua loja e havia se esquecido de onde havia colocado seus óculos,

entoava, numa melodia simples, esses versos: Cadê meus óculos? Cadê

meus óculos? Só se for meu cobertor. Só se for meu cobertor.

Até hoje eu morro de rir desses versos, por serem tão

estapafúrdios e sem nexo algum, mas que me marcaram tanto que eu

mesmo canto como ele, quando me acontece de esquecer onde pus

meus óculos.

Chego a dar gargalhadas quando isso acontece.

Voltemos à nossa história.

Domingo. Recordo-me bem da primeira vez que tive a

oportunidade de apreciar a celebração da missa julgando-a com meus

próprios olhos. Fomos todos à igreja, minha mãe, imaculadamente

branca como a hóstia, meu pai com seu paletó e o chapéu de

sempre,sério e solene, seguidos pela sua prole comportada, merecedora

de admiração pela limpeza e dignidade.

A igreja estava cheia - ela não era grande mas cabia todo mundo

da cidade, gente religiosa - achamos um banco para nos sentar e

comecei a prestar a atenção. Antes que o padre entrasse, reparei no altar

de madeira pintada, com os santos mais devotados daquela paróquia, a

toalha rendada caindo pela sua lateral e o turíbulo emanando o delicioso

incenso que perfumava peculiarmente o templo. O padre, devidamente

paramentado, entrou em seguida, ficando o coroinha postado de lado

abaixo do altar também caracterizado como auxiliar do celebrante.

Ouviu-se um coro, silêncio e a missa começou.

- Dominus vobiscum!

Curvei-me reconhecido, POiS a dominante sensação de
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esplendor, o perfume e a circunspecção dos fiéis, juntamente com a
excentricidade da fala em latim do padre e das maneiras e vestes dele
impediram-me de exprimir, com palavras, aquilo que eu compusera na
mente como uma missa. Aquilo me impressionou muitíssimo e depois
veríamos a decorrência.

Depois da missa, fomos pra casa onde, enquanto mamãe

preparava mais um almoço caprichado, um franguinho ensopado em
que ela era magistral, meu pai, sapateiro por passatempo, preparava o
tanino para curtir o couro que lhe serviria para mais uma confecção sob
medida como a do meu sapato de primeira comunhão que exibi com
orgulho naquela ocasião, de um lustro e qualidade sem par. Papai
passava horas a fio cortando couro, martelando rebites, costurando com
linha grossa o solado forte, jóias de artesanato. Era admirável olhar as

mãos habilidosas dando forma àquelas peles mortas, recic1ando os
animais, dando-lhes vida, fazendo-os andar novamente.

Mas eu gostava realmente era quando recebíamos a visita de
José da Rosária. Era um negro retinto, muito forte, suas costas pareciam

um arcabouço de gigante, largo e rijo, um sujeito extremamente
delicado no trato, respeitoso com meus pais que também tinham grande
estima por ele. Conversavam muito, entre assuntos sérios e risos
moderados tomavam o cafezinho sagrado dos mineiros, até que chegava
minha hora favorita. Seu José me atirava às suas costas imensas aonde
eu me agarrava como a um promontório numa tempestade e lá íamos
nós pela cidade quase a galopar, eu em risadas incontíveis e o José da
Rosária a estimular minha alegria. Ai que delícia era para mim cavalgar
um dragão humano, meu, só meu, naquela arruaça -maluca, cheia de
ludismo e amizade gentil!
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Cavalgar. Há alguns pontos a respeito dos quais tenho prazer

em ser minucioso. Minha brincadeira predileta sempre foi cavalgar.
Mamãe subia no banco e pegava meu cavalo de pau em cima do
armário. Era só um pedaço de goiabeira com uma cabeça entalhada
toscamente num pau qualquer mas que quando eu saía de casa e o
montava, juntamente com os amigos do lado de cá, tomava-me Ricardo
coração de Leão marchando com as hostes cristãs contra os "Saladinos"
do lado de lá. Aí eu tinha armadura, uma espada que era de aço

cravejada de brilhantes, um elmo dourado resplandecendo sobre tudo,
me batendo contra muralhas, fossos inexpugnáveis na busca do Santo
Graal, sempre montado no meu corcel, só obediente às minhas rédeas
que o faziam indômito aos outros, em minha fantasia grandiosa. Eu
passava horas a esporeá-lo sem parar, aqui, ali, voltando de novo, dando
voltas pelo arvoredo em batalhas campais entre um sem número de
mortos e feridos.

Finalmente a noite chegava tranqüila, trazendo consigo grilos e
estrelas que nos levavam extenuados para a cama quentinha e

acolhedora dos sonhos sempre presentes.

Antes de deitarmos, porém, após o banho e o jantar, com a

lamparina a querosene que nos iluminava a casa, sua fuligem
impregnando tudo em que tocava, mamãe acendia uma vela em frente
ao oratório. Era um oratório popular, com uma moldura marmorizada
simples, florzinhas na parte de dentro das portas, e uma imagem de
Nossa Senhora sobre uma peanha vermelha. Ajoelhávamos todos na

sala e papai vinha com o terço para as últimas orações do dia.
Ficávamos às vezes por mais de uma hora entoando Ave Marias e Pai

Nossos pela noite escura lá fora mas profundamente iluminadas pela
fé de nossos pais dentro de casa.

23



Às vezes, depois do terço, íamos para a cozinha. No inverno
Itamarandiba era extremamente fria e nada melhor do que relaxar
sentado no rabo do fogão de lenha escutando histórias de mamãe ou

então os mexericos e comentários dos irmãos e irmãs sobre o dia a dia
na cidade. Nunca deitávamos muito tarde por causa da aula no dia
seguinte.

Pela manhã, após o café, eu morria de ansiedade para ir para a
escola. Como gostava de estudar! Muito mais que todos os irmãos eu
me esmerava nas lições para casa, tinha muito cuidado com meu
caderno e adorava quando saía para a aula. Ao chegarmos lá, D. Isabel

Advíncola já nos aguardava na porta acolhendo a todos como uma
galinha faz com os pintainhos. Depois fazíamos fila e nos dirigíamos
para a sala de aula. Era uma sala ampla, com um pé direito alto, onde
sentávamos nas carteiras préviamente marcadas. Depois da chamada,
D. Isabel começava com as lições em que eu sempre me sobressaía
graças ao que eu já havia repassado em casa. Sempre havia um elogio
especial da professora para quem se dedicava mais que os outros. E eu
sempre ganhava elogios.

Foram com D. Isabel, também, as primeiras noções de
sociabilidade e vida comunitária. Ela sempre citava como exemplo o
trabalho comunitário na limpeza do ribeirão: "- Vocês vejam bem, todos

ajudam a todos em prol de todos. É isso que faz uma convivência
saudável. Todos podem brincar à beira do ribeirão, as mulheres podem

lavar roupa, os pais podem pescar lambari, tudo porque as margens
estão limpas, bem capinadas, sem perigo de cobras ou outro bicho
peçonhento. E todo mundo colaborando!"

Aprendi com ela a cartilha, a tabuada, várias noções de vida. Foi
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base sólida para os castelos de areia de meus sonhos. Agora sei que o
primeiro passo em qualquer direção, por mais que pareça bobagem, é,
na verdade, o alicerce sobre o qual se vai construir o futuro. A vontade
só pode frutificar graças a um embasamento firme.

Além de tudo isto, o que eu também adorava era o teatro. A arte
sempre fez parte da minha história. Eu decorava os textos para os
ensaios com tanto afinco quanto estudava as lições e representar para
mim era uma glória. Eu me fantasiava do personagem e aquilo produzia
em mim uma catarse engraçada. Eu realmente me transformava no
personagem. Era fantástico e me deixava por vários dias com o espírito
tomado pela representação.

Ao voltar da escola algumas vezes, antes do almoço, eu ia ao
mercado com um irmão ou irmã para comprar uma mistura para

mamãe. Me maravilhavam as bancas com verduras, as frutas, os
legumes que davam um colorido estonteante à minha cidade pessoal.

Entre os alaranjados das cenouras, os verdes mil tons, os amarelos,
azuis, vermelhos, carmins, flores, cascas, ervas, eu me sentia como se

o mundo viesse em festa de carnaval para aquele merca~o. Via os
brócolis e as couves flor juntos, chumaços de natureza a sorrir para
mim, a serralha verdinha com a couve séria, escura, as alfaces brejeiras,
os molhos de capim sapé, a carqueja ali, durona, a espinheira santa, o
algodoeiro que me remetia aos campos em flor misturado à capuchinha
e aí, de novo, o mundo se abria em miriades de coisas que não cabiam
em mim, era coisa demais que havia por todo lado. Aquilo me fazia

imaginar um sem número de possibilidades e conotações para a vida,
me despertava um querer conhecer, um querer aquilo tudo, sempre
querer algo mais ...
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Como é que podia, aquele povo da cidade que eu conhecia pelo

nome, sabia onde morava, o que fazia, me trazer tanta novidade, tanta

cor, tanto alimento, tanta diversidade naquele dia a dia comum que

parecia ser sempre igual? Eu não conseguia, e nem queria fugir do meu

espírito sonhador.

Outra coisa que me chamava muito a atenção era o prefeito. O

Sr. Jonas Câmara era carismático, sabia entender as pessoas, parava

para conversar com todo mundo, interferia mediando pendengas e

realmente fazia muito bem a todos. Creio que a postura do nosso

prefeito tenha influenciado em minhas decisões futuras. Como dizia D.

Isabel, a base é essencial na alvenaria do futuro.

Já as comemorações, em minha infância, não tiveram muita

expressão. Nosso natal, por exemplo, era muito pobre. Mas

Itamarandiba tinha uma festa periódica que valia por vários natais. Era

a festa do Rosário.

Os preparativos duravam semanas e todos envolviam-se na

festividade que era uma alegria geral. Normalmente era realizada num

domingo quando todos folgavam e podiam fazer o que quisessem.

Montavam as barraquinhas no sábado e no dia seguinte, pela manhã,

todos se reuniam na cabeceira da rua principal, bem vestidos, as

mulheres de véu, terço nas mãos, à espera do vigário.

Saíamos em procissão primeiro cantando, velas acesas, todos

imbuídos de fé. Findo o canto, o terço era desfilado pelas mãos em um

coro de orações que parecia interminável para nós crianças que

esperávamos pelo melhor de tudo: depois da missa quando todo mundo

se dirigia para as barraquinhas. Aí era canjica, pé de moleque, milho

verde, tudo envolvido por bandeirolas que deixavam a cidade
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multicolorida. Cada barraquinha era enfeitada ao gosto de cada um que

escolhia sua cor predileta. Havia dança, brincadeiras, jogos, tudo a que

o povo tinha direito na maior euforia. Acho que ninguém em nossa

cidade gostava mais de outro dia que não fosse os das festas do Rosário.

Todo mundo rindo, os homens desfilando seus arreios mais

enfeitados, as moças saracoteando satisfeitas e vaidosas jogando flertes

discretos aos rapazes embevecidos por tanta beleza, as senhoras em

prosa solta ao redor das barracas, os bancos da praça cheios, era muito,

muito gostoso!

Depois de um dia de festa ( que sempre entrava noite adentro)

não havia quem não estivesse esgotado de tanta farra agradável. Acho

até que Itamarandiba dormia mais naquelas noites.

É, mas os meninos iam crescendo e nossa escola tinha um limite

de ensino.

Como eu adorava estudar, meus pais acharam por bem que eu

continuasse os estudos pois sentiram que eu poderia frutificar mais

através da cultura e do conhecimento.

Existia ali perto um colégio lazarista, um seminário onde os

padres aceitavam acólitos sem custo, o que era uma bênção para mim

já que meus pais não poderiam financiar uma instituição pedagógica

que satisfizesse minhas necessidades. Eu contava treze anos quando

ingressei no seminário que em muito iria influir no meu crescimento

intelectual e em minha escalada de sonhos.

27



AMãe
D. Ubaldina Campos A' PIEDOSA IIIEMOHlA

de

JVt.arcas T'lrrtandes £iu.a!lirooo
Faleddo em 0,,10 licruonle aos 2<1de

u~J/~' dI( lD..i2

H~1m('n\ Jt; (~. h"m.I!nt C;!•• n:,"L;lo, mnrml ('(Wl'lO

Ti\ifU. l.1~ nl.u.1 rcrt •.iu C'E:tntt'lI".T:.i.!.a.d1ll" cnm " ."fll':;JlH-
cC! 1)ro","

"CO"'nh.,: ~, I,,}ltl (4)lI.tI.'.I;:.ll;""':"'-; .•• ,~;:tllit ç;un.;-
r.1, I:'l:lt\i;,.j ~ ru;"j,.! t~. Pd.J I''')' 111" l'~lI rt'_Wl\'~

• ~;;,~n"u 11,1 •..• ;\.1. qtl-: ou $....,.h'Jr, JIIIIU JUil. me
,l..l•.i .U<Jllt'it' (j,i",,"

(,. 7;'»<. ,/-7.Y)
"[) ••t-.ll'ot'.St"r.ll'.1r, o J~",,-m~v n~ruu 'n1tn

plcr'dort" •..•.•In" pM'f'l(." .••.•• -

Prl"if.u Je s.,,,Jadc:d~ )nJS filh.:.s _

o Pai

o SEMINÁRIO

29



Meu pai havia tomado emprestado um cavalo baio, não
muito grande, de crina preta, um arreio cutiano para que não houvesse
Santo Antonio que machucasse minhas pernas, estribo de couro e tudo.
Quando me acordaram ainda estava escuro mas o animal já estava
arreado me esperando à porta de casa, trazido pelo cabresto por um
camarada que me escoltaria até Diamantina e traria a montaria de volta.

Mamãe trouxe minha malinha, me fez um mundo de
recomendações: penteie o cabelo, escove os dentes, tome banho
direitinho, seja educado, alimente-se bem, respeite os mais velhos,
estude como sempre. Depois abençoou-me. Meu pai também me deu
a sua benção, montei e partimos.

É que meu irmão mais velho, Geraldo, estudava no seminário e
havia conseguido uma vaga para mim junto aos padres lazaristas. Ele
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deveria estar lá me esperando para me receber.

Durante a viagem que durou dois dias, eu via a paisagem
mudando, subindo e descendo serras, atravessando matas, cruzando
rios. Tudo aquilo se mesclava com meus sonhos. Parecia que eu
atravessava as fronteiras do real e mergulhava em um mundo de fadas,
sem saber ao certo o que me aguardava adiante.

Finalmente, depois da estrada, chegamos ao nosso destino. O
seminário era um prédio grande, de dois pavimentos, sem varandas,
rodeado por um gramado imenso, as árvores seculares salpicando o
verde perfeitamente cuidado por dois jardineiros que faziam a limpeza
rotineira.

Fui recebido pelo superior, padre José Dias de Avelar que, após
as devidas apresentações, se mostrou extremamente receptivo e de
quem fiquei grande amigo particular durante os anos que se seguiram
até sua morte. Conversávamos sobre tudo em intervalos nos quais ele
fazia sua própria avaliação do andamento dos estudos e da ordem das
coisas, administrando uma escola imensa, constatando o seu
funcionamento interno e sua prestação de serviços. Nesse caso
específico eu já tinha aulas de administração de empresas. Ele era um
homem bondoso, com aquela índole própria dos altruístas, sempre
pronto a ouvir queixas e indagações, a se dispor no possível para sanar
necessidades de ordem fisica, intelectual e moral.

Padre José colocou-me aos cuidados de um dos irmãos da
congregação, que já estava ali para aquela função. Imediatamente fui
apresentado à batina que se tornou minha pele pelos sete anos que se
seguiriam.

Para mim foi um susto! Saí de uma cidade pequena, com hábitos
triviais e, em dois dias, havia cruzado serras e chapadões, subido e
descido encostas e chegado ao desconhecido onde me metamorfosearam
em um espécime local. Eu era maIS um entre cento e poucos

32

seminaristas.

Quase tudo o que se seguiu foi metódico. Vejamos!

O canto do galo transformou-se na sineta do padre que nos
punha de pé junto com o sol e nos ditava a hora do famigerado banho
matinal. Não que eu fosse avesso ao asseio mas, convenhamos, banho
frio ao sol nascente me faz arrepiar até hoje. A grande vantagem era a
água encanada. Isso era coisa de estrangeiro! A gente estava
acostumado àquela aguinha morna vertida da caneca e não à ducha
larga, farta e gelada que nos despertava com força. O sangue corria nas
veias como um raio, ficávamos vermelhos, fustigados pela chibata atroz
da água fria.

Como o chuveiro era comunitário, com mais de dez duchas, lá
da fila de rapazes, todos de calções, já se ouviam os gritos e arquejos
dos que se banhavam. Era até engraçado escutar ais e Jesus do céu entre
uivos e tremores que nos chegavam aos ouvidos.

Findo o martírio, era hora da missa. Saíamos do banho, todos de
batina limpa pelos serviçais do seminário que mantinham tudo em
perfeita ordem e seguíamos para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
uma construção imponente e de uma arquitetura contrastante dentro do
barroco diamantino. Esta igreja, aliás, ainda hoje é conservad'a em bom
estado.

Pouco depois, o hoje cardeal D. Serafim Fernandes, Vicente
Torres, Raimundo Fernandes e eu entre outros tantos seminaristas já
estávamos prontos para a celebração.

Oremus!

E o louvor à Deus se estendia pela manhã.

Sentia crescer em mim uma ênfase maior quando, entre uma
oração e outra solfejávamos o Redemptóris Mater, o Stela Maris, o Tu
quae Genuiste. Mais ainda quando o sol benfazejo nos enviava seus
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raios de luz através dos vitrais coloridos, o que elevava nossa alma para
mais perto do céu.

Adorava também solfejar meus sonhos imateriais e
inconsistentes, minhas angústias juvenis, minhas aspirações e,
principalmente, o júbilo de me sobressair constantemente entre todos
nas tarefas propostas.

Depois da missa íamos ao refeitório para o café da manhã e em
seguida começavam as aulas

Aí, me cabe dizer, que meus sonhos e devaneios foram
abalroados pelo conhecimento. O que em Itamarandiba era lúdico e
pueril adquiriu um caráter realista e objetivo. Como estudávamos!

Eram aulas de Física, Química, Matemática, Biologia,
Português, Inglês, Latim, só se pensava em estudar. Aulas pela manhã
inteira, pela tarde inteira e ainda os estudos noturnos, à luz de lampiões
e gerenciados por um padre regente que não nos permitia conversar ou
folgar um instante sequer. Os padres, aliás, eram extremamente cultos
e bem informados, o que os fazia professores por excelência. Não havia
como não aprender, de tanta coisa que era ensinada. Na verdade, o
seminário era mais um rigorosíssimo colégio interno do que uma
instituição evangelizadora. Pouco líamos da bíblia e os assuntos
teológicos eram tratados como aulas de Filosofia e de Religião.

Cabe lembrar aqui um fato pitoresco. As carteiras das salas de
aula eram daquelas tradicionais, cadeiras e carteiras em forma de mesa,
sobre a qual apoiamos os livros e cadernos para escrevermos e, sob a
tampa, guardamos os materiais que não estão sendo usados. Em uma
delas, algum aluno irreverente havia gravado com um entalhe a canivete
suas iniciais, que seriam conhecidas por todos nós, brasileiros: JK. Foi
lá que nosso futuro presidente havia começado sua "instrução.

Terminada a última aula da manhã, novamente nos
encaminhávamos de volta ao refeitório. Era hora do almoço.
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o refeitório era uma sala imensa com mesas dispostas, umas
encostadas nas outras formando uma linha de mais de cinqüenta metros,
onde os seminaristas se sentavam. Numa das laterais do salão erguia-
se um tablado com mais ou menos um metro de altura que ocupava
todo o comprimento do refeitório, ligado ao piso por uma escada feita

também de tábuas. Era onde ficava a mesa de refeição dos padres, na
mesma disposição da nossa, mas acima do solo e de nós, pois estariam,
assim, mais próximos de Deus. Sentávamos todos em absoluto silêncio
(a disciplina rígida não admitia brincadeiras, conversas ou o menor
deslize) e esperávamos pelos padres que, depois de todos sentados,
dirigiam as atenções para uma tribuna onde, variavelmente, subia um
de nós para uma leitura de um texto religioso ou filosófico considerado
de importância para reflexão.

Finda a leitura, mais alguns minutos de silêncio enquanto,
ensimesmados, aguardávamos que os ajudantes de cozinha servissem a
refeição.

O almoço não era nada frugal, pelo contrário, tínhamos de tudo.
Vinham lá de dentro da cozinha , preparados com esmero e carinho,
travessas e travessas de arroz, feijão, carnes, verduras e legumes que
saboreávamos à vontade.

Eu, que estava acostumado às parcas refeições lá de casa, comia
tanto que até me impressionava. Mas era essa comida saudável que nos
dava força e energia para nos manter atentos às aulas e capazes de
assimilar os ensinamentos de todo dia.

Em suma, a alimentação no seminário era perfeita. Café da
manhã, almoço, lanche à tarde e jantar. Posso dizer que em minha
juventude eu tive uma nutrição de alto nível, a melhor possível a um ser
humano.

Faço aqui uma pausa para narrar um fato cômico que ocorria de
vez em quando.
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Apesar da fartura alimentar, éramos jovens, e a juventude gosta
muito de fazer brincadeiras, pequenas irreverências.

A cada semana, os padres elegiam um dos seminaristas para
atuar como serviçal nas refeições. O eleito da semana subia ao estrado
até os padres, servindo-lhes a refeição. Isso lhe dava o direito de
almoçar na mesa deles, que era ainda mais farta do que a nossa.

Alguns de nós, mesmo eu, ocasionalmente, surrupiávamos um
bife suculento, que metíamos no bolso imenso da batina para ser
saboreado depois, pelo puro deleite do proibido.

Afinal de contas, éramos crianças, e nada mais saudável a uma
criança do que pequenas contravenções em regimes rígidos.

Tínhamos pouquíssimo contato com o mundo exterior. A
semana era sempre assim, à exceção do Domingo. As tarefas, então,
eram menos árduas. Podíamos nos levantar um pouco mais tarde,
conseqüentemente, os estudos pela manhã se tomavam mais curtos e o
horário vespertino era de folga, nos dando liberdade para sair do prédio
em grupos ou sozinhos para passear em Diamantina e adjacências.

Que bom que era Domingo! Saíamos pela cidade, conversávamos
com estranhos, com moças pelas praças, visitávamos o mercado. E
sabíamos que sempre seríamos respeitados por causa da batina que já
se tomara uma pele nossa, inseparável, de todo dia.

E, só em missas solenes nos domingos e feriados,
homenageando alguma data importante é que as pessoas poderiam nos
ver em traje de gala, pois além da tradicional indumentária, trazíamos
sobre os ombros uma sobrepeliz branca de bordas rendadas e sobre a
cabeça, o barrete preto, o que nos dava um aspecto mais leve e alegre
em relação ao preto puro que exibíamos todos os dias.

Havia também férias duas vezes ao ano. No fim de ano íamos
sempre para nossas casas rever a família e os amigos, cada vez mais
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distantes de nós em consequência da cultura extremamente superior
que vínhamos adquirindo.

Já, no meio do ano, as férias eram passadas em outro prédio da
congregação que ficava em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina.
Era um prédio um pouco menor que o outro pois não havia salas de
aula e os padres eram em menor número.

Nessas férias não tínhamos aulas, passeávamos muito,
praticávamos esportes e líamos bastante.

Como podíamos sair todo dia, ficava mais fácil conhecer as
pessoas dali, nos permitindo voltar ao trato social comum. Foi numa
dessas férias que conheci Edite Medeiros, minha primeira namorada.
Adorávamos conversar, passear pelas trilhas da região quando, vez ou
outra, nos dávamos as mãos num deleite imensurável. Depois de
apreciarmos campos, flores e matas eu a levava para casa onde, ela na
janela e eu sentado no banquinho colocado do lado de fora, desfilava
meus conhecimentos adquiridos e ela, embevecida pela conquista,
escutava extasiada. Creio que aquela tenha sido minha primeira paixão
característica da juventude, onde só vemos a figura da nossa Du1cinéia
e nos toma capazes de combater até moinhos de vento para chegar aos
pés dela e declarar nosso amor. Ah! A mocidade ...

Fim de férias. E volta a estudar. Mais físicas, Matemáticas,
Biologias, Latins, livros, colegas e os padres com quem só tínhamos
contato durante as aulas.

Às vezes, quando eu chegava ao imenso dormitório com mais de
cem camas e abria meu escaninho para trocar a batina pelo pijama, eu
via aquele armário enorme, do teto ao chão, que ocupava toda a parede
norte do dormitório e associava a idéia do armário, uma unidade
formada por frações (os escaninhos), à sociedade una formada pelos
inúmeros cidadãos. Eu me deitava e pensava. Pensava em como seria
possível aglutinar todos os indivíduos num só corpo de ação. Até dormir
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embalado pelo silêncio e sossego do seminário.

Sempre me empenhava em outras atividades para quebrar a
mesmice dos estudos diários. Eu adorava música, estudei canto, solfejei
até a rouquidão, estudei instrumentos variados até que me apaixonei

pelo saxofone que se tomou meu instrumento preferido.

Com isto, empenhei-me sonoramente no seminário, no coral, na
banda, em meus ouvidos e nos dos outros. Entre tantos bemóis e
sustenidos meus sonhos foram tomando vulto, vulto de maestro. Fui
nomeado regente da nossa banda onde, aos domingos, erguíamos aos
céus louvores e na terra embevecia os ouvintes da missa solene, tão
solene quanto os acordes que os músicos arpejavam com maestria entre

os fiéis.

Entrementes o mundo girava. Certo dia, enquanto calçava meu
único sapato, preto, e me preparava para a missa de todo dia, recebi a
notícia de que tinha sido convocado para a segunda guerra mundial.
Tomei o maior susto, afinal de contas, eu não vinha, absolutamente, me
preparando para luta armada ou combates que não fossem intelectuais
e não compartilhava com ideologias bélicas. Fiquei apavorado
pensando em empunhar um fuzil, causar morte, conviver com ela.

Aquilo não era meu estilo de batalha.

Finalmente, o arcebispo metropolitano de Diamantina, D.

Serafim Gomes Jardim, intercedeu por mim junto ao Ministério da
Guerra isentando-me do dever imputado, graças à minha conduta de
empenho com a qual eu me sobressaía entre os outros seminaristas em

quase todas as tarefas.

Mais tarde tive a notícia de que um voluntário havia se alistado
e - quem pode saber?- ocupou minha vaga de convocado isento. O Zé
da Rosária.

Meu dragão humano foi para a guerra e nunca mais se teve
notícia dele. É, a vida tem lá seus mistérios! Será que ele ocupou minha
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vaga? Será que se casou por lá? Será que morreu em combate? Será
que achou vida melhor? Mas isso são coisas do destino ...

Bem, voltando aos passeios de Domingo, já comentei que
gostava de passear pelos jardins e praças para espraiar a alma. Entre os
canteiros de begônias, imbés , hibiscos e gerânios, o ar fresco me fazia
muito bem, arejava minhas idéias que não eram poucas, pelo meu
espírito empreendedor que me levava sempre em busca de realizações
e melhorias para todos. Foi num desses passeios que tive a idéia de criar
a Cooperativa 28 de agosto.

Foi uma homenagem prestada ao meu amigo, nosso superior
José Dias de Avelar. Havia muito tempo que nós conversávamos a
respeito de cooperativismo como uma alavanca para as possibilidades
comuns a todos. Bem, padre José tinha falecido há pouco e eu ainda
sentia muito sua falta. Com a cooperativa, nossas idéias tornar-se-iam
realidade. Seria para ele a fundação da cooperativa.

Que sucesso!

A cooperativa cresceu muito, beneficiando a todos os
seminaristas que tinham à sua disposição tudo de que necessitavam na

escola. Sapatos, meias, calções, lápis, cadernos e o mais eram
comercializados em uma sala no seminário cedida pelos padres para
aquele fim.

O funcionamento da cooperativa era muito simples. Quando os
alunos voltavam das férias, traziam dinheiro de casa e aplicavam na

cooperativa. Eu, porque estava lá havia mais tempo e por minha
aplicação irreprovável, tinha permissão para ir à Diamantina alavancar

nosso empreendimento. Eu negociava preços e produtos conseguindo
tudo o que necessitávamos no seminário com bom lucro para nós.

Podia com isto financiar as chamadas "Bodegas" que eram
piqueniques feitos em lugares agradáveis da região, o que muito divertia
a todos, sem exceção.
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Os maiores beneficiados eram os afiliados que, com pouca
despesa, tinham acesso a tudo de que precisavam e ainda podiam se dar
ao luxo de ter um lazer patrocinado. Enfim, era útil a todos pois não
faltava nada de que precisássemos na 28 de Agosto.

Tudo isto me fazia muito feliz e, além da liderança, me
despertava indagações a respeito de uma organização social mais
ampla, inatingível para mim naquela forma em que eu me encontrava.

Comecei a me sentir pequeno, atado àquele lugar onde muito
pouco podia fazer num mundo tão grande, tão carente de quem pudesse
trabalhar em seu favor e acrescentar algo às suas necessidades
imperiosas. Aquilo me inquietava muito e gerava em mim uma
ansiedade esmagadora. Por várias vezes comentei com meus colegas
esta mágoa latente que até me transtornava.

O que eu poderia fazer? Como poderia me realizar como homem
diante destes problemas? Como poderia eu, frente a um mundo tão
desigual e carente, viver com a ação limitada, naquela penitência
oblativa sem atuar fundamentalmente?

Todas essas questões me puseram em dúvida quanto à minha
real vocação nessa vida. Eu não queria mais viver às custas do
seminário, precisava ganhar mundo, fazer algo mais, sentia um novo
chamado, uma nova missão.

Resolvi, então, abandonar o seminário e tomar-me mais
operante.

Escrevi para meu irmão, Geraldo, já ordenado padre em
Guanhães, comunicando-lhe minha decisão e pedindo seu apoio a mais
essa empresa na qual eu acreditava muito.

Pe. Geraldo foi totalmente solidário e me convidou a ir
morar em Guanhães, na casa dele, onde poderia e iria nos ajudar
mutuamente.
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J á que vou mesmo sair do seminário, pensei comigo

mesmo, vou precisar de roupas sociais pois além da batina

não ser minha,não seria essa indumentária que eu envergaria

em minhas novas funções.

Em um daqueles passeios de domingo, eu havia
conhecido um alfaiate de certa envergadura em Diamantina,

o Sr. João Diniz. Fui visita-lo numa tarde embruscada com

muitos trovões, recordo-me bem. Bati à porta de sua casa e

o próprio João atendeu convidando-me imediatamente a

entrar. Ofereceu-me uma cadeira, sentei-me, serviu-me uma
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xícara de café e sentou-se à minha frente.

- Então, Vicente, o que o traz aqui a essa hora do dia?

- Olha João, tem uma série de razões pelas quais decidi

deixar o seminário. E fiquei por algum tempo explicando

minha decisão pensada e repensada. Ao fim da exposição, fiz

a ele o pedido:

- João, de batina eu não posso sair, preciso de um terno

mas agora, no momento, não tenho como pagar pelo feitio.

Será que você poderia me fazer um e eu lhe pago assim que

puder? É uma necessidade urgente!

João era um sujeito formidável. Nem sequer

pestanejou.

- Mas claro, Vicente, como você quiser. Pode ter

certeza de que acredito não só em sua palavra como confio

em que você está dando um passo na direção certa e não se

arrependerá. Vamos lá pra dentro tirar as medidas e eu lhe

mostro um tecido novo que comprei exatamente para este fim.

Venha comigo.

E me levou à alfaiataria que era um cômodo largo

dentro da sua própria casa, onde eu via moldes, tesouras,

gizes, carretéis e agulhas por toda parte, um tronco de

manequim sobre um pé de ferro vestindo um paletó sem

braços e pespontado esperando o dono para a prova.
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Abriu um armário grande, cheio de retalhos e peças de

pano e me mostrou um corte de tecido azul.

- O que você acha, Vicente, um terno azul em lugar de

uma batina preta? Acho que você está tão acostumado ao preto

que nem vai conseguir andar, não é verdade?

- Olha, João, eu estou tão decidido e disposto que até se

você me fizesse um terno vermelho eu acho que eu vestiria.

Esse azul está ótimo. Vai assentar muito bem em mim.

Tirou as medidas com uma fita métrica que trazia

pendurada ao pescoço, anotou-as em um caderninho grená que

estava na gaveta de uma das mesas e me disse:

- Volte aqui no domingo para a prova. Na quinta feira

eu te entrego o terno pronto!

Fiz o combinado e, na quinta feira marcada eu saía da

casa do João Diniz profundamente agradecido, feliz e de terno

azul, uma gravata azul e um prendedor que ele havia-me dado

de presente junto com uma camisa de casimira branca.

Nunca vou me esquecer do João, um homem simples

mas que acreditou em mim cegamente. E aquele terno seria o

meu grande companheiro por muito tempo. Acho até que se eu

o passasse a ferro e não o vestisse, ele seria capaz de vir

correndo atrás de mim.

Depois de sete anos de convivência, despedi-me dos

padres, empregados e colegas, de todos os que participaram

comigo daqueles anos de conhecimento e crescimento, da
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minha adolescência e juventude, que fizeram de mim um
homem íntegro, pronto para enfrentar as vicissitudes do

mundo, pronto para trabalhar para um futuro melhor.
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ChegUei a Guanhães à tardinha. O sol já se havia posto mas

a claridade ainda iluminava a paisagem. Eu agora transpunha os um-

brais de um novo mundo, onde eu me propunha a materializar meus

sonhos, utilizando os conhecimentos adquiridos. O aprendiz de feiti-

ceiro ia começar a fazer suas mágicas.

Não me foi dificil localizar a casa paroquial. Todos conheciam

Padre Geraldo e me encaminharam com extrema solicitude à casa onde

ele morava. Era uma casa modesta caiada de branco e com marcos, por-

tas e janelas pintados daquele azul característico. O assoalho de madeira

limpíssimo, me remetia a Diamantina e seu casaria. Seria fácil adaptar-

me ali.
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Entrei e Pe. Geraldo me recebeu com alegria. Meu irmão e eu

faríamos uma dupla que seria de grande valia para Guanhães.

A empregada nos serviu um café e ele, imediatamente me colo-

cou a par das ocupações que ele tinha em mente como minhas funções:

-Vicente, precisamos de um bom professor aqui na escola. Sei

que você estudou muito e está apto a preencher essa lacuna.

Comecei logo a lecionar. Graças aos meus sete anos de estudo

ferrenho no seminário, pude lecionar Português, Inglês e Matemática.

As aulas preenchiam muito do meu tempo, mas sempre restavam mo-

mentos de observação em que eu fazia apreciações da escola em suas

instalações.

Constatei trincas nas paredes, portas empenadas, os tetos, sem

forro, no inverno, deixavam entrar um frio que fazia da caligrafia dos

meninos uma tremedeira geral. No tempo das chuvas, as goteiras nos

faziam mudar as carteiras de lugar, o que prejudicava, em muito, a

ordem da classe, atrapalhando, com isto, toda a nossa didática.

Depois de muito debater com Pe. Geraldo as questões princi-

pais, chegamos à conclusão de que precisávamos de um novo prédio

como estabelecimento de ensino.

Era uma solução ousada, devido ao alto custo do projeto, mas

seria altamente benéfica para professores e alunos, além de minorar os

serviços dos serventes e as despesas com material de limpeza.

Fizemos diversas reuniões com os expoentes da sociedade

guanhanense, colocando-os a par da precariedade da nossa escola e suas

necessidades básicas principais.
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Todos concordaram com nossas colocações e, mais que os
outros, Benedito Pereira da Silva, Diógenes Alvarenga e Ortiz de Car-

valho, se propuseram a colaborar, contando, e sendo ajudados, por do-
nativos da população em geral.

Eu trabalhava sem parar, administrando o serviço dos pedreiros,
serventes, carpinteiros, materiais que chegavam, que faltavam, enfim,

a obra correu de vento em popa até que o Ginásio Mineiro de Guanhães
ficou pronto.

Era muito bom ver como todos os alunos agora eram bem aten-

didos em instalação e material, melhorando assim a qualidade do ensino

e, em consequência, do aprendizado.

Enquanto isso, Pe. Geraldo me colocava em contato, não só com

a fina flor empresarial de Guanhães mas com a população em geral, em

conversas na praça, em visitas à igreja, enfim sempre que nos encontrá-

vamos com as pessoas, ilustres ou não da sociedade guanhanense,

tínhamos uma prosa sobre a situação da cidade no contexto específico
de cada interlocutor.

Com isso fui-me tomando popular entre as pessoas que pas-

saram a conhecer minhas aspirações e anseios humanitários, o que seria

benéfico para todos nós.

Aí, como sempre, o destino fez das suas. Pe. Geraldo recebeu

uma carta da arquidiocese transferindo-o para Água Boa.

- Vicente, meu trabalho aqui acabou. Vou ter que partir para

outra cidade mas sei que você pode dar continuidade ao nosso plano

aqui e promover melhoramentos. Você vai ser o diretor do novo giná-
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sio. Deixo em suas mãos o nosso educandário. Sei que você tem com-

petência para isso.

Apesar da partida do meu irmão, fiquei muito feliz. Eu era agora

um diretor de colégio, o que, em minha idade, era algo inusitado. Mas,

de novo, seria ótimo para mim e para o povo.

Quero aqui fazer um agradecimento especial ao Pe. Geraldo.

Além de ter me levado ao seminário proporcionando-me a cultura im-

prescindível, foi ele quem abriu as portas de Guanhães para mim. En-

sinou-me a dirigir, na prática, meus empreendimentos além de

fortalecer sempre o meu espírito.

Como eu não vivi muito em família, Pe. Geraldo foi como um

pai para mim no momento exato de minha necessidade. E se hoje sou

o que sou, uma grande parte disso devo ao meu grande e bom irmão a

quem sempre tive muito afeto.

Simultaneamente, chegava à cidade um novo morador. Um

médico,natural de Muriaé, recém formado, homem de grandes preten-

sões como eu e que se tomaria um grande amigo e colaborador_O Dr.

Odilon Berehns.

Conversávamos longamente sobre a escola, as condições e ne-

cessidades da cidade, nossas expectativas de melhoras, as dificuldades,

principalmente orçamentárias para a viabilização de nossos projetos.

Quando Jucelino Kubitschek foi eleito governador do estado,

convidou para a pasta da educação exatamente Odilon que mudou-se

para a capital e, em consequência disso, passei a ter atuação. Em pouco

tempo, nosso pequeno ginásio tomou-se escola estadual e recebeu o
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nome de Escola Estadual Odilon Berehns em homenagem ao nosso

ilustre benfeitor. Hoje a referida escola conta com mais de 2000 alunos.

Foi um alavancamento imenso na educação em Guanhães. A

cidade passou a ter uma escola de altíssimo nível formando inúmeras

personalidades para o Brasil, entre elas o escritor Roberto Drummond

e o jornalista Márcio Prado, exemplos como alunos do nosso modesto

esforço que, transformando o ensino particular em público, proporcio-

nou oportunidades a todos os cidadãos de realizar seu crescimento in-

telectual.

Todos notavam meu dinamismo, solidariedade e competência

na idealização e execução dos projetos a que me propunha. Fui então

convidado pelo Sr. João Lopes Jr., na época gerente do Banco da

Lavoura de Minas Gerais, a trabalhar na instituição, onde fui contador.

Agradeço, comigo mesmo, ao bendito seminário. Graças à minha

formação, pude adquirir conhecimentos suficientes para abranger várias

áreas da sociedade. Como dizia D. IsabelAdvíncola, minha professora

no primário em Itamarandiba, boa base, próspero futuro.

Concomitantemente, via a necessidade de diversão do povo.

Todos precisam se divertir, a ociosidade, mesmo nas horas

vagas, leva a vícios e defeitos. Comprei então com meus próprios venci-

mentos do banco e do ginásio, um prédio inteiro. Era o cinema da

cidade! Refonnei-o e tomou-se uma ótima opção de cultura e lazer para

todos.

Além do cinema, fui eleito diretor do clube social da cidade,

promovendo festas e propiciando esportes para a juventude local.
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Foi uma época de crescimento para Guanhães e para mim. Eu

era professor e diretor do ginásio, trabalhava às noites no banco, tinha

meu próprio negócio - o cinema - e ainda gerenciava o lazer da cidade

como diretor do clube.

Permitam-me aqui abrir parênteses para narrar sucintamente,

certos acontecimentos que seriam de suma importância no porvir.

Ao lado da casa paroquial erguia-se um casarão em estilo colo-

nial. Era muito grande mesmo, de dois andares, como sempre, azul nas

janelas, marcos e portas e caiado de branco, as cores características do

Brasil colõnia. Entre a calçada e o afastamento da constmção havia uma

varanda enorme, ocupando toda a fachada do solar, assoalho de

vinhático bem barroteado, as tábuas largas. A balaustrada era uma grade

de ferro cheia de arabescos e pintada de azul tal qual as portas e janelas.

Havia mil samambaias e vasos de plantas decorativas por toda ela, entre

os bancos de madeira largos, confortáveis e brilhantes.

Transposta a larga porta de duas folhas, entrava-se na imensa

sala luxuosamente mobiliada com canapés, sofás e cadeiras de palhinha,

uma raridade na época, um carrilhão ao canto que marcava as horas

com seu blém-blém característico. Todo o assoalho era do mesmo vi-

nhático largo da varanda dando uma imponência ímpar ao solar. A co-

zinha era ampla, o velho fogão de lenha vermelho e o chão de ladrilhos

hidráulicos fonnando um desenho singular em bordô, azul e branco.

Era ali que morava o sr. Dimas Baptista Coelho e sua enorme

família.

Pe. Geraldo era íntimo da família, todos muito religiosos e

prestativos para com o padre que lhes simbolizava a paz celestial.
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Logo que cheguei fui apresentado a eles e, com o tempo, tam-

bém me tomei amigo da família. Quantos não foram os cafés que tomei

ali nas noites frias, aquecido pelo fogo daquele fogão e que me trazia

recordações da minha família.

A filha mais velha, Ondina, era extremamente simpática e gen-

til. Mulher decidida e firme, era quem dava a última palavra nas de-

cisões da casa, instruída e habilidosa, passava horas e horas em

trabalhos de bordado e pintura, famosos na cidade.

O Sr. Dimas era farmacêutico e seu estabelecimento era o

melhor do gênero em Guanhães, o que o fazia sobressair-se na so-

ciedade local.

Como a igreja ficava em frente à nossa casa e a deles, aos

domingos, invariavelmente, eu e Ondina íamos juntos à missa,

consolidando cada vez mais nossa amizade.

Era uma vizinhança formidável! Como a família era enorme

( além dos irmãos ainda moravam lá as tias) todo dia era como se fosse

uma festa. A mesa estava sempre cheia de gente pois a popularidade do

fam1acêutico trazia sempre convidados e amigos, Pe. Geraldo e eu sem-

pre entre eles.

Com a partida de Pe. Geraldo eu me senti muito sozinho e, cada

vez mais me apegava aos Coelho, principalmente àquela baixinha, de

cabelos e olhos castanhos, suave e forte entre suas pinturas e bordados,

a quem fui me afeiçoando mais e mais até que começamos a namorar
"oficialmente" .

Mas a verdade é que assim que oficializamos nosso namoro,

percebemos que tínhamos uma afinidade muito grande há tempos. Só
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não nos havíamos dado conta daquilo.

Meu casamento com Ondina não demorou nem um triz para

acontecer.

Foi uma festança apesar da missa de celebração ter sido às seis

horas da manhã, oficializada por meu irmão, Pe. Geraldo que veio de

Água Boa para nos abençoar.

Muita gente da cidade compareceu para o café da manhã
comemorativo, inclusive Diógenes Alvarenga, grande amigo meu que
trouxe o seu carro que me seria emprestado para nossa viagem de lua
de mel.

Naquele tempo as estradas eram terríveis, sem asfalto, sinaliza-

ção ou coisa que o valha e demoramos muito até chegar em Belo Hor-

izonte, onde nos hospedamos no Oeste Hotel, um dos mais luxuosos,

naquela época

Passada nossa viagem, por sinal agradabilíssima, voltamos a

Guanhães, para a casa do sr. Dimas onde moraríamos por muito tempo.

Cada vez mais eu admirava Ondina pela sua capacidade de

administrar a casa, sua firmeza decidida e seu companheirismo ina-

balável. Ela exercia um domínio total sobre todos da casa, inclusive o

pai, pelo seu espírito forte e altaneiro.

É, até hoje, minha esposa solidária e eficiente, dona de si e par-

ceira de todas as horas.

Nesse ponto da minha narrativa faço uma pequena pausa para
uma reflexão pessoal.

Desde criança segui, passo a passo, a história que idealizei para

mim mesmo. Talvez uma obra seja boa porque atende às necessidades
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de uma maioria e tem proteção divina. Se, em algum momento, fiz algo

que possa ter sido prejudicial a alguém, não o fiz querendo tê-lo feito

mas por contingência do destino. Sabemos que não podemos agradar,

simultaneamente, a gregos e troianos mas meu profissionalismo sempre

falou alto, a equanimidade sempre foi o meu guia.

É, eu, meus sonhos infantis e meu terno azul tínhamos chegado

muito longe!.
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Por toda nossa região o PSD - Partido Social Democrático -

era o partido político que dominava. A UDN - União Democrática
Nacional - lógicamente tinha lá seus representantes mas em número

bastante reduzido.
Politicamente falando, eu transitava livremente entre os

membros de ambos os partidos e pude ter conhecimento das idéias e
pretensões de ambos. Eu, sinceramente, era mais simpático ao PSD,
sem, com isso, querer denegrir de alguma forma a oposição.

Pois bem. Certa ocasião, época de campanha eleitoral visando o
governo do estado, haveria um comício em Guanhães com a presença

do então candidato pelo PSD, Dr. Tancredo Neves.
Ora, Guanhães ser reconhecida como cidade polo da região fez
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com que todos os moradores ficassem em polvorosa para receber o

candidato que tanto nos honrava.
Só o palanque demorou uma semana para ser preparado, todo de

madeira de primeira qualidade, os carpinteiros caprichando nos
encaixes da estrutura pesada para aguentar o peso do tablado que

parecia um assoalho.
A aparelhagem de som com auto falantes ligados a um

amplificador parecia preparada para um espetáculo sonoro.
A banda da cidade ensaiava sem parar as melhores músicas do

seu repertório, os músicos se esmerando ao máximo para proporcionar

emoções inusitadas em um comício político.
Até as senhoras se envolveram nisso, estudando cardápios para

almoços, jantares, ceias. Afinal, todos se envolveram no acontecimento
que, certamente, seria um show.

As faixas de boas vindas instaladas na entrada e espalhadas por
todas as vias de acesso ao palanque e principais pontos da cidade
coroavam os preparativos.

Na hora marcada para o evento o adro em frente à igreja matriz
estava apinhado de gente, todos querendo ver o grande candidato ao

maior cargo eletivo do estado. Foi um alvoroço quando os políticos
subiram ao palanque de quase dois metros de altura, de onde todos da
praça poderiam vê-los. E eram assobios, aplausos, agitação de
flâmulas, de pequenos cartazes de "viva o governador" e a banda em
acordes esfuziantes burilando as marchas.

Depois de vários discursos, o pessoal do PSD teve uma idéia
meio maluca. Resolveram chamar um orador novo que não fosse da

política para dar mais enlevo à nossa cidade e seus cidadãos.
E quem seria o escolhido para tal proeza? Quem estaria
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suficientemente preparado em conhecimento e oratória para preencher
tais requisitos?

Subi quase empurrado ao palanque incumbido dessa tarefa tão

dificil, depois que tantos políticos experientes no trato com o povo já
tinham se apresentado.

Mas, se alguém pensou que eu faria fiasco, enganou-se
redondamente. Enchi o peito de ousadia,guardei minha vergonha no
bolso, me aproximei do microfone e aí, foi o que foi. Minha voz parecia

ribombar vinda das montanhas, com cheiro de terra molhada de suor,
com a alma do cerrado reclamando chuva, sedento de trabalho e

crescimento. O aplauso que se seguiu ao meu improviso foi uma coroa
de louros sobre minha humilde pessoa que não sabia o que fazer em
agradecimento a tão efusiva receptividade.

Mais tarde, durante as festividades, fui parabenizado por
correligionários dos dois partidos que reconheceram em meu improviso
as verdades inerentes a todos nós.

Depois de todos os protocolos, Dr. Tancredo e comitiva tomaram
a estrada de volta a Belo Horizonte e à sua campanha política.

Aquilo do comício repercutiu muito. Ora, um jovem levantar

uma multidão em prol de um candidato era algo novo no meio não só
político, mas intelectual e durante muito tempo ainda me perguntavam

como é que não se sabia dos meus dotes oratórios que emocionava a
qualquer um que me escutasse e tivesse sensibilidade.

Fiquei muito orgulhoso comigo mesmo, sem saber como é que

aquilo tinha acontecido, foi totalmente instintivo, visceral, me deixando
à mercê de conjecturas a respeito de vários assuntos.

Porém a eleição não foi como se esperava e, ao invés do
candidato tão enaltecido em Guanhães, o eleito foi justamente o da
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UDN, Dr. Magalhães Pinto.
Ficamos todos meio que estonteados com a vitória de Magalhães

e da UDN. Mais ainda fiquei eu ao saber, poucos dias depois do
escrutínio, da primeira medida tomada pelo novo governador - a
exoneração do diretor da Escola Estadual Odilon Berehns.

Ora, para todos os udenistas foi um estardalhaço. O partido,
embora ainda em minoria, fora vingado! Também, quem mandou

aquele rapazote se inflamar daquele jeito? Cá prá nós, ele até que é bom
orador mas quem fala prá oposição tem mais é que sofrer as

consequências.
Senti-me como que injustiçado, afinal de contas, eu não era

político e nada fiz senão falar aquilo que ia no coração de todos.
Todavia, o que eu pensei que fosse uma derrota, acabou sendo

um catalisador para o meu futuro. O que eu quero dizer é que a diretoria
do Banco da Lavoura, sendo pessedista e tendo reconhecido em mim
um dos seus, não podendo contrariar o poder estadual ou fazer-lhe

oposição clara, me ofereceu transferência para Barbacena com
promoção a gerente da filial de lá.

É claro que aceitei, começando com isso uma nova epopéia em

minha vida.
O primeiro passo na nova função foi comprar um Jeep Willys.

Eu precisava de um transporte rápido e, por aquelas estradas arcaicas
não havia carro melhor. Passei então a utilizá-lo de maneira prática,

como sempre fazia com tudo.
Durante a semana, pela região de Barbacena, passei a visitar os

principais correntistas do banco em suas atividades, na maioria agro-
pastoris, oferecendo créditos e vantagens, beneficiando o mais possível
o nosso investidor, aumentando significativamente nossa carteira de
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clientes e, obviamente, o movimento de capital.
E não parava por aí. Às sextas feiras, no final do expediente eu

sempre estava na agência, trancava o cofre, o prédio, colocava as chaves
no bolso e, antes do sol nascer no sábado, eu já estava na estrada para
Guanhães.

Eu bem que gostava daquele friozinho da serra que me
enregelava o corpo, vindo através dos pastos limpos, me deleitava com

nossa paisagem privilegiada salpicada de bois, plantações, matas,
flores, campos, rios e lagoas que polvilhavam o caminho.

Chegava à minha família à noitinha tenra, com tempo ainda de
rever os meus e alguns amigos mais chegados.

No domingo, a missa sagrada de sempre, a administração dos
meus negócios e opiniões acerca de algo novo que se propunha.Era
muito trabalho!

Às vezes, não raras, saía de casa com a noite já escura. Mas
como eujá sabia o caminho de cor, estava de volta a Barbacena a tempo
de, antes dos funcionários chegarem, abrir a agência e o cofre. Não nos
esqueçamos de que as chaves andavam sempre comigo, a
responsabilidade era toda minha.

Não preciso aqui dizer que meu terno azul agora mudava de cor
e aspecto todo dia. A gravata inseparável já era parte do meu pescoço

e por muito tempo o Jeep foi minha montaria. Até que, visto o
crescimento da agência de Barbacena, o então presidente do Banco da

Lavoura, Sr. Aloísio Faria, me viria com outro convite irrecusável:
assessoria presidencial.

Acho que dei pulos de alegria pelo reconhecimento do meu
trabalho e minha luta, pelo florescimento da minha dedicação e
empenho, pelo meu galgar de patamares dia-a-dia. Além disso, Belo

65



Em comício



Horizonte era bem mais perto de minha casa do que Barbacena.
Aceitei imediatamente, passando, com isso a um novo tipo de .•

relacionamento social e comercial, o que de novo me seria muito útil no

desenrolar dos fatos.
Não sei agora dizer se por meu trabalho ou não, o certo é que o

Banco da Lavoura cresceu muito, abrindo agências inclusive no
exterior. Só sei que me entreguei de corpo e alma em tudo a que me

arvoreI.
Como o mundo não para, as coisas continuavam acontecendo.

Eu já tinha um reconhecimento bem maior entre os políticos
guanhanenses nesse momento da vida. Era um sujeito bem sucedido,
em plena ascenção num emprego importante em termos modernos, de

capitalismos e empresariados, visto até com inveja por alguns e com

admiração por outros.
Os domingos em Guanhães passaram a ter um novo sabor.

Perguntavam-me quem faria o que, onde seria o melhor investimento,
quem apóia. Passei a ser uma opinião respeitada. Pediram-me então

posicionamento político.
Não sei bem o que dizer quanto às questões políticas. Como eu

já disse, sempre procurei ser equânime, justo, absolutamente correto. O
que eles queriam é que eu abraçasse a causa deles como minha, que
levasse adiante os sonhos que pudéssemos ter juntos, que fosse um
novo propulsor de idéias que se tomassem realidade.

Convocaram-me a ser um homem do povo. Candidatei-me,

então, à prefeitura de Guanhães.
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ParticiPar da convenção municipal do partido era muito
importante. Depois de tudo o que havia acontecido comigo eu era PSD
roxo.

Vicente Leôncio era um dos mais prósperos fazendeiros do
nosso município e, claro, como homem proeminente tinha voz forte no
partido. Sua fazenda era na porta da cidade e, nada mais justo que se
fizesse lá a nossa convenção.

Recebeu-nos com muita pompa, no luxuoso salão nobre de sua
sede, com certa cerimônia e a austeridade comum aos políticos daquele
tempo.

A chapa era escolhida para a candidatura à prefeito e deputado
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estadual, dependendo dos méritos e qualidades dos pretendentes aos
cargos. Os membros do partido do PSD municipal somavam cerca de

cinqüenta pessoas.

Fiquei muito satisfeito quando, ao final da reunião, fui o

candidato mais votado e amplamente apoiado para concorrer ao cargo
de prefeito de Guanhães e Jairo Magalhães sendo escolhido para

deputado estadual.

Como vice da prefeitura, a escolha foi inusitada. Casimiro de

Andrade Filho era maçon e o povo, religioso como era, tinha lá seus
preconceitos em relação a qualquer outra postura que não fosse católica.
Foi um arrojo nosso aquela escolha, mas começava ali a mudança
radical a que empreenderíamos na administração da cidade.

Ao mesmo tempo, a UDN lançava como seu candidato Joaquim
Caldeira, homem muito conhecido de todos, de grande carisma,

alcunhado "O invencível".

Meu adversário era terrível mas ele ia ter que lutar muito para

manter sua invencibilidade.

Pois bem, voltei a Belo Horizonte e comuniquei à presidência do

Banco minha decisão de entrar em campanha eleitoral.

Recebi, poucos dias depois, uma carta do nosso ilustríssimo
presidente da república, Dr. Juscelino Kubitschek, parabenizando-me
por minha decisão e desejando-me o maior sucesso na caminhada rumo

à prefeitura e no decorrer do mandato.

Fiquei extremamente lisonjeado por estar sendo apoiado pelo
próprio presidente e mais ainda, por ser ele extremamente popular, eu

achei que isso era um ótimo indício e prenúncio de aceitação.
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O campo de pouso de Guanhães - não vou chamar de aeroporto
porque não havia edificações - era bem modesto. Na verdade era uma
estrada de terra em um descampado próximo à cidade. Eu vinha
chegando num monomotor fretado em Belo Horizonte, específicamente
no aeroporto Carlos Prates e o piloto me chamou a atenção à quantidade
de gente que estava ali para me receber.

O pouso foi normal, levantando um pouco de poeira, nada além
disso. Mas, para Guanhães, era algo significativo o pretenso novo

prefeito chegar de avião para o lançamento de sua candidatura.

Fomos, muita gente, para o meu cinema onde eu faria o

pronunciamento de anúncio do meu pleito.

Lembro-me pouco das palavras que usei, se é que as usei. Acho

que falei com o coração que estava cheio de vontade de trabalhar por
aquele povo aguerrido e de quem eu conhecia tão bem as necessidades
e anseios.

Sabia o que fazer em prol da comunidade e, durante a
campanha,os conheceria mais de perto, quase um a um. Eu não fazia
promessas, só tinha a certeza de que trabalharia com afinco para
proporcionar a todos o máximo possível em qualidade de vida.

Meu coração falou por mais ou menos quarenta minutos e a
frase final ficou marcada para mim:

Vim para me vingar dos que me perseguiram!

Não quis com isto dar um caráter revanchista à minha
campanha. Quis deixar claro minha posição de sempre ter estado ao
lado de todos, desde a construção da nova escola, das festas e trabalhos

no clube, da diversão do cinema, do discurso no comício, onde eu falei
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com a voz de todos e a perseguição feita, então, havia sido contra os

cidadãos dali que haviam, por algum tempo, perdido alguém que

realmente cuidasse dos seus interesses.

Ao término do meu pronunciamento só se ouviam aplausos.

Senti-me já vitorioso quando os amigos e mesmo o povo me carregaram

pela cidade exultantes com as perspectivas. Quase chorei de emoção e,

mesmo tendo como adversário "O invencível" Joaquim, eu sabia que o

povo me apoiava porque conhecia as minhas possibilidades e minha

capacidade de trabalho.

É, a campanha havia acabado de começar.

Eu não tinha limites para gastos em campanha.

Um dos meus negócios particulares, além do cinema da cidade

e outras coisas, eram postos de combustíveis.

Especialmente um, o posto Rex.

Ele era bem localizado, numa área central onde, depois de eleito

prefeito, seria aberta uma avenida, a Av. Domingos Buzzatti, a maior

artéria de Guanhães.

Durante toda a campanha, o abastecimento naquele posto foi

gratuito.

Foi uma tacada magistral! O nome Rex nos remetia ao rei e o

combustível era o que movia o povo, a mola da energia que

impulsionava a todos, correligionários ou opositores, sem distinção.

Eu, então, passava a ser, implícitamente, o rei que dá energia

para que nos empenhemos em nossas tarefas.

Esta medida acabou virando um slogan no subconsciente da
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cidade.

Além disso, havia a batalha campal de angariar votos.

Como não havia estradas entre os distritos (naquele tempo as

estradas eram inter-municipais, quando muito) seria necessário um

animal de sela para podermos atingir os confins do município, grande,

acidentado, onde só a enxada é que versava por todo lado, entre os bois

que pastavam tranqüilos como a natureza.

Praticamente, todo dia de manhã, eu saía de casa e já à minha

porta, encilhada, estava a mula alazã trazida pelo meu inseparável

companheiro naquela batalha, Manoel Ferreira Campos, o Manoelzinho

português.

Aí, quanto chão andamos, quanta poeira engolimos por todas

aquelas plagas mais longínquas, naquelas trilhas mal batidas e

ressecadas, pelos campos, florestas e vales tomando um cafézinho,

sempre oferecido com carinho, acompanhado pelas deliciosas quitandas

feitas por aquela gente acolhedora. Sentávamos, eu e Manoelzinho e

fazíamos um verdadeiro questionário sobre as carências daquele povo,

o que nos colocou a par da verdadeira situação dos moradores do

município.

Enfim percorremos, literalmente, todo o município, sempre

Manoelzinho Português e eu contando ora com um, ora com outro

amigo e companheiro em comitiva incansável durante meses a fio.

Numa eleição, como é sabido, cada distrito recebe uma urna

setorizada para que não haja grandes deslocamentos do eleitorado.

Finda a votação a urna é encaminhada para o município sede onde será

aberta por um juiz do TRE para a contagem final.
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Vou lhes contar agora um fato pitoresco ocorrido na apuração

dos votos.

Macaquinho era um povoado pequeno, perto de Borba Gato. Era

um gramado largo com duas ruas paralelas de mais ou menos duzentos
metros de comprimento, uma paineira alta, visível de longe quando

florescia. Esse lugarejo contava com mais ou menos setenta votos,
alguns dos quais eram roceiros humildes que visitamos em suas taperas

lá pelos fundões do mundo.

Pois bem, o chefe do povoado - acho que podemos chamá-lo

assim - tal a ascendência dele sobre os moradores, era o Napa. O Napa
era um sujeito gordo, de bochechas largas, um bigode de alemão já
amarelado nas pontas devido ao cigarrinho de palha que ele gostava de
pitar. Mas era um sujeito muito gentil conosco. Solícito ao extremo,
nos apresentou a todos os moradores de Macaquinho, sempre com seu

canivete de cabo de osso picando o fumo para enrolar seu pito.

Ora, um homem como o Napa não poderia faltar à apuração dos

votos da uma de sua casa.

Finda a apuração da uma de Macaquinho, o juiz anunciou o

número de votos.

Ao ouvir o resultado, Napa se levantou abruptamente e se dirigiu

à mesa apuradora, ao juiz pessoalmente:

_Está errado! Ou contaram errado ou está faltando um voto!

Diante do irredutível Napa, o juiz nada pôde fazer senão
recontar a referida uma que, ao final, apresentou realmente o voto

cobrado por Napa que, finalmente, assentiu ao resultado.

Que homem aquele! Chegou em Guanhães vindo de um

76

lugarejo, encarou um magistrado importante e sua banca eleitoral e teve
razão em sua reivindicação. Não que o voto em si fosse o fiel da balança

mas ele sabia de tudo, quem tinha votado em quem, rigorosamente. Ele
tinha realmente domínio sobre os outros.

No final, "o invencível" foi derrotado por uma diferença de 240
votos em que Dores de Guanhães foi meu reduto eleitoral e meu grande
baluarte naquela vitória.

Assumi então a prefeitura em 07 de outubro de 1962, sendo
diplomado em 18 de novembro do mesmo ano. Acho que correspondi
ao meu eleitorado com um trabalho calcado na seriedade e empenho
dedicado a suprir as necessidades mais urgentes daquele povo simples

e bom.

O estilo de época chamado Barroco veio de Portugal. Os

portugueses haviam achado pérolas num tipo de ostra com um desenho
diferente, a Baroc. A partir dela foram se desenvolvendo formas até que
se tomou um estilo arquitetônico e mobiliário bastante decorativo que
se espalhou pelo Brasil durante o colonialismo.

Ele chegou, derivando, depois, em Rococó, com todas as volutas
e meneios possíveis, proliferando, a princípio, nas primeiras capitais,
Salvador da Bahia e Olinda de Pernambuco, na época. Depois com o
ciclo do ouro, foi a vez do Barroco Mineiro, onde Ouro Preto,
Tiradentes e Diamantina são exemplos vivos, entre tantos outros. O

rebuscado do Barroco foi adquirindo aqui, uma síntese nas formas e
tomou o nome de estilo colonial.

Em suma, até o século XIX a arquitetura brasileira foi quase
toda exercida no estilo colonial.

Não preciso assim descrever o estilo de construção da prefeitura
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de Guanhães, suas cores branco e azul,etc,etc.

Minha sala seguia o padrão, a diferença eram os móveis, cadeira

e mesa no estilo baiano, pés quadrados com um chanfro à uma altura

pouco abaixo da saia afinando em direção ao chão, uma gaveta larga

com puxador e espelho para chave feitos de ferro.

No começo de minha gestão eu despachava, geralmente, à tarde.

As manhãs estavam sempre tomadas por meus próprios negócios e

tarefas ligadas à minha vida particular.

À tarde eu sempre tinha agendadas várias reuniões com políticos

ou pessoas que vinham solicitar o meu empenho em conseguir

investimentos para determinado fim ou minha interferência política

para interesses pessoais ou sociais.

O povo precisava de obras.

Meu primeiro passo na prefeitura foram as estradas.

Manoelzinho Português e eu havíamos percorrido muita distância no

lombo dos nossos animais e eu havia visto que demandava muito

tempo percorrer distâncias relativamente curtas.

Começamos então a desbravar o município com estradas que

começaram a ligar Guanhães a grande parte dos seus distritos. Havia,

porém, muita dificuldade em conseguir recursos e a topografia era

ingrata.

Certa vez solicitaram-me uma ponte no distrito de Correntinho.

Ora, Correntinho era um riozinho intransponível que necessitava uma

ponte, já que a antiga havia ruído. Precisávamos construir outra, sem

dúvida e sem demora, se não o lugar ficaria isoiado quase que do

mundo, inacessível, sem meios de chegada das mercadorias e gêneros
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essenciais à vida no seu dia a dia,

Contratamos um carpinteiro renomado, no tempo, chamado José

da Lúcia. Não havia outra forma de se construir aquela ponte já que

Correntinho era de dificil acesso e a verba mais ainda. A ponte tinha de

ser de madeira.

Ela foi erguida rapidamente, com madeira boa e toda a assessoria

necessária. Porém, logo na primeira chuva, desceu um aguaceiro tal

que a ponte não pôde resistir à força das águas. Todo o trabalho

empreendido tinha ido, literalmente, por água abaixo. O esforço do José

da Lúcia tinha sido em vão. Todavia alguns fracassos fazem parte dos

nossos esforços, o imponderável está sempre presente e merece uma

consideração especial em cada tomada de decisão, apesar de ser

incontrolável e insondável.

Além das estradas, outra de minhas diretivas foi a educação. Os

pleiteantes vinham a mim e eu procurava atendê-los. Um quadro negro

novo, carteiras, livros, professores, prédios. Sempre baseado nas

viagens da minha campanha, eu havia constatado a necessidade de

escolas e reforma nas que estavam em atividade. Por experiência

própria eu sabia que só através da educação é que se pode formar

cidadãos e indivíduos capazes de exercer suas funções na vida de forma

mais apropriada.

Investi, então nas escolas. Foram muitas obras que eu visitava

pessoalmente gerindo-as, fossem construções ou reformas em que os

prédios tinham, praticamente, de ser erguidos de novo.

Uma obra que considero de grande importância foi a construção

do reservatório municipal de água.

Guanhães não tinha fornecimento de água para a população.
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Continuava o velho sistema de cisternas e pequenos reservatórios sem
manutenção ou possibilidade de suprir a cidade de um abastecimento

regular.

Empenhei-me então no projeto. Fui à Belo Horizonte várias

vezes, junto ao DENERU ( Departamento Nacional de Endemias
Rurais) reiterando a necessidade do almejado reservatório, visando a
saúde pública e, conseqüentemente, o conforto dos cidadãos.

Cansei-me de enviar cartas a autoridades, políticos, pessoas
influentes, canais competentes e a tudo a que se pudesse recorrer.

Enfim, consegui o desejado beneficio.

o DENERU enviou técnicos, projetistas e engenheiros,
financiou totalmente o projeto aprovado e, em pouco tempo, Guanhães
contava com um reservatório capaz de comportar 480.000 litros de água

tratada.

Foi uma conquista do povo para sua necessidade. Era o
progresso aliado à tecnologia chegando às cidade que se expandia cada
vez mais.

Há dois termos constantes na vida do homem público: carência
e necessidade. Já reparei que não consigo relatar as obras e projetos a

serem realizados sem a utilização desses termos. Minha constatação é
que o brasileiro tem uma vida sofrida, pobre, só podendo contar consigo

próprio para sua sobrevivência como gente. Quando se precisa de
assistência médica, hospitalar, educacional, incentivo, transporte e
comercialização da produção, entre outros aspectos da vida, só a ajuda
do governo ou de uma instituição pode preencher essas lacunas.

Nada mais lógico, então, ao político, do que se embrenhar
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através dessa selva agreste que é a sociedade, com a intenção de trazer
um oásis para os que se encontram sedentos das ditas necessidades
básicas.

Partimos para outra conquista de nossa prefeitura, também
importantíssima para todos, principalmente os mais necessitados, os
trabalhadores rurais que viviam sem acesso aos cuidados médicos
essenciais por falta de hospitais ou incapacidade de arcar com os ônus
dos hospitais de que dispúnhamos.

Depois de muito buscar, consegui a participação do
FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural).

Havia muitos anos o Monsenhor Pinheiro, com ajuda financeira
do próprio povo, construiu um prédio para assistência médica básica
que entregou para que as irmãs Clarissas Franciscanas administrassem.
A Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo. Essa associação
ficou sob a presidência do prof. João Lopes Jr. Desde a sua fundação
que data da minha infância. Pois bem, o prédio se encontrava em estado
lastimável graças à falta de recursos para o manterem em boas
condições, ou melhor, em mínimas condições de funcionamento.

Alijá não se atendia ninguém a não ser as aranhas e baratas que
tomavam conta das instalações, como já disse, em estado, podemos
dizer assim, de decomposição.

Depois de inúmeras reuniões, conseguimos, nós homens

públicos de nossa região, encontrar uma solução que considero um
exemplo como solidariedade e ajuda mútua em prol de um objetivo
único: o consórcio para revitalização da associação com fins
hospitalares.

Através de várias prefeituras arrecadamos a verba para reforma
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do conjunto. Eu gerenciava a obra, claro, o edificio ficava em
Guanhães. Antes mesmo de pronta a parte fisica da obra, comecei a
mexer meus pauzinhos em busca da sonhada utilização das instalações.

Novamente voltei a Belo Horizonte inúmeras vezes para
contatos governamentais a fim de conseguir estabelecer um

funcionamento adequado, de novo, às necessidades da região.

Todos, a partir de agora, teriam assistência médica e hospitalar

de alta qualidade, graças ao sistema implantado junto com a
aparelhagem moderna que diminuiria, ou melhor, aniquilaria as

dificuldades clínicas aos homens necessitados de nossa atenção.

Era uma maravilha o funcionamento! Dependendo da demanda

clínica, vinha em avião de Belo Horizonte, diariamente, uma equipe
médica, pronta a atender o solicitado nos diagnósticos da véspera. Esta

equipe ficava atendendo em plantão até o dia seguinte quando outra
equipe, com novos médicos de especialidades solicitadas, vinha de Belo

Horizonte render a que estava em atividade.

E se revezavam pneumologistas, alergistas, ortopedistas,
cardiologistas e outros istas, sempre em função dos diagnósticos
clínicos da véspera que relatavam a real situação médica das pessoas
que se submetiam aos exames exigidos e fornecidos pelo hospital.

Esse trabalho foi tão expressivo e digno de louvor que até hoje
ele é o maior centro médico de toda a região comportando, inclusive,

cirurgias cardíacas e outras da mais alta precisão com sucesso absoluto.

Em meu segundo ano de mandato como prefeito eu já havia feito

tantas coisas em Guanhães que o atual, na época, governador do estado,
Dr. Israel Pinheiro, notou que um certo prefeito tinha lugar em seus

planos de expansão no estado de Minas Gerais.
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Como em toda manhã, o carteiro deixou a correspondência da
prefeitura e, ao recebe-la do secretário após a seleção ( claro que as
contas iam para a tesouraria, as licitações para a administração, etc. ),

notei uma carta dirigida pessoalmente a mim, o prefeito, e não à
prefeitura, vinda do próprio governador que me convidava para uma

reunião em Belo Horizonte. Logo depois, um telefonema do próprio
me reiterava o convite para estar com ele no palácio do governo.

Eu não conhecia o Dr. Israel Pinheiro pessoalmente e, ao passar
pelas palmeiras imperiais da Praça da Liberdade em frente ao palácio,
não imaginei o quão longe ia a visão do nosso governador. Fiquei como
que perplexo quando, me explicando sua intenção pela proposta de me
nomear como diretor comercial da CAMIG, me disse:

- Guabiroba, vamos cuidar do cerrado porque ele será o futuro
do país!

Minha administração e versação do dinheiro público tinham tido
efeito em âmbito estadual, senão federal. A CAMIG (Companhia

Agrícola de Minas Gerais), era algo grande na época. Poderosa,
empreendedora, desbravadora das tantas regiões ainda incultas na
época, era digna de respeito em todo o país.

Deixei ao encargo de Casimiro, meu vice, o término do mandato
e lá fui eu para outro malabarismo.
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Este é o deplorável estado do atual Hospital da Associação de Caridade N.S.
do Carmo que, malgrado a sua antiguidade, tem prestado relevantes serviços
à coletividade guanhanense.

"O novo Hospital dotado de moderníssimo aparelhamento e cujo término
propiciará assistência médico-hospitalar para todos os nossos habintantes".



Não fôsse Guabiroba não teríamos em Guanhães, servindo a tôda a
região, o Ginásio Estadual de Guanhães.

PLIl O IlDMI~ISTnJ\ TI110

VICE TE GUDBIROBD
CANDIDATO A PREFEITURA DE GUANHÁES
NO PLEITO DE 7 DE OUTUBRO DE 1962



Meu caro Vicente,

Recebi dO Carlos Muri~o a agradável
notícia de seu propósito em candidatar-oe õ Pre-
feitura ne Guannães, n13S eleições de 7 de outl.l-
bro deste ano.

Louvo a sua deliberação. O dinamis-
mo, a inteiigênc10 e o honrnuez com que se tem
desempenhadO nos múltiplas atividades ne sua vi-
da de homem de progresso e ne espírito arejado,
encontrarão na área po11t1ca um campo ma1S pro-
missor à expansÃo oe seus serviços a Guannães, a
Minas e ao Brasil.

UOllte com o meu apoio para o compl~
to êxito úe sua candidatura, pois tenho a certe-
za de que, eleito, Guannães terá um devotado ba-

talhador de sua grandeza e um úinâmico propulsor
de seu pro~resso.

Um afetuoso abraço, extcllsivo a to-
dos os cOulpanheiroti,do

'Ic,urô.uos:
AV.'''AMKUH ":OOS!Vf.LT,lI ••• ao" /. TIL.,I- J.'"
"UA.Â '."RIUltA.."."'ltANo,AI'TO.Jot "Tll.4'''12.10
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A diretoria da CAMIG era de alto nível, todos muito
competentes e cônscios de suas tarefas. Todos trabalhavam como um
time afinado, complementando o trabalho uns dos outros. Foi um tempo
proficuo, em que as coisas andaram às mil maravilhas e sem
contratempos relevantes.

O plano já estava traçado e tinha sido bem estudado em todos os
pormenores. Era hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa.

A área de cerrado escolhida, como já disse, depois de muita
análise, foi o triângulo mineiro. O relevo favorecia muito em tudo.
Áreas planas, totalmente tratoráveis, de fácil manejo e o clima era
excelente, temperado, com chuvas periódicas na pluviosidade adequada
sem grandes estiagens. Na época do inverno, a altitude e a amplidão
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arejada não favorecia a formação de geadas. Enfim, era o Éden. Ou
melhor, seria o Éden depois de nossa atuação.

O único problema era a qualidade do terreno. O chão bruto
daquelas terras devolutas era bem característico: as árvores eram
pequenas e bem espaçadas umas das outras, a pequena estatura era
retorcida e de casca grossa, o que as fazia inúteis para aproveitamento
como madeira. Por baixo delas cresciam gramíneas de folhas finas
como as das árvores por causa da acidez do solo e a falta natural de
matéria orgânica e nutrientes essenciais a uma vegetação luxuriante.
Havia muito o que fazer para tomar aquela região atraente para futuros
investimentos no sentido agrícola que a CAMIG pretendia. Teríamos
que refazer o solo daquela região toda.

A área enfocada era muito grande, maior do que vários países da
Europa, ela abrangia mais que o triângulo todo e o nosso limite seria a
capacidade fisica e financeira para a execução do projeto.

Meu primeiro ato como diretor comercial da CAMIG foi a
aquisição de nada menos do que 300 tratores Fiat Allis, imediatamente
encomendados para que a firma italiana os enviasse em tempo hábil
para dar sequência ininterrupta ao trabalho iniciado.

A primeira medida que se tomava era a queimada. No inverno,
quando tudo estava seco, fazíamos pequenas fogueiras espalhadas
naquela imensidão. O vento se encarregava de propagar as chamas por
aquele mundão afora. Eram quilômetros e quilômetros de fumaça e o
fogo corria o chão, queimando o capim e as árvores que pareciam
retorcer-se ainda mais com o fogo lambendo-lhes o caule.

Muitas vezes nos sentíamos como deuses, nos arrojando na
tarefa de corrigir o que a natureza havia levado milhões de anos para
consumar. Era muito constrangedor vermos quatis e esquilos
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queimados sem ter conseguido fugir às chamas que devoravam também
os insetos e os nutrientes já escassos do solo. A visão após as queimadas
chegava a ser desoladora mas nós sabíamos que aquilo fazia parte de
um processo necessário para a fertilização do cerrado.

A tarefa seguinte consistia na destoca. Dois tratores de esteira
eram ligados por uma corrente grossa a uma distancia paralela de uns
dez, vinte metros. Iam rodando à mesma velocidade fazendo com que
a corrente fosse arrancando o que o fogo havia deixado no chão: restos
de árvores ( as raízes principalmente) para que o arado pudesse entrar
fundo na terra, pedras grandes, enfim, tudo o que se acumulasse acima
do solo era arrastado pela corrente e espalhado ao rés do chão. As cinzas
da queimada eram assim semeadas por toda parte permitindo que o
potássio, presente em grande quantidade nelas, pudesse incorporar-se
ao solo carente dele.

Ao fim da destoca, sobrava sempre uma leira da altura de um
homem, estendida por quilômetros de extensão. Depois do trabalho
feito, aquela grande muralha era restolhada à cata de mourões e pedras
que serviriam depois para o cumprimento das funções a que nos
propusemos de cercar as áreas e facilitar as construções.

Agora era a vez da aradura. Dividíamos a área queimada em
talhões e, por sua vez, esses entre os tratoristas. E era o dia inteiro
naquele vai e vem dos tratores, vermelhos, que dentro em pouco já
estavam alaranjados, da cor do chão.

E os discos penetravam fundo a terra, revolvendo tudo, fazendo
o que estava por baixo vir para cima, arrepiando a terra que, sempre
grata, estranhava sua lisura ser transformada em arrepio.

E o arrepio trazia consigo mil pássaros em busca dos bichinhos
que a terra expunha ao ser revirada. E eram bem-te-vis sabiás anuns, , ,
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pássaros de todo tipo abundantes na região. Lá ia o trator, aquela
mãezona corada trazendo atrás de si uma revoada de filhotes ciscando
o chão, agradecidos e alegres, num banquete todo dia.

Mas, ainda faltava muita coisa! A CAMIG havia sido dividida
em várias regionais e a maior delas, a de Uberlândia, ficou ao encargo
do Or. Amaury Melo, com quem tive inúmeras conversas quando ia
visitar a forma que os nossos recursos tomavam nas mãos daqueles
bandeirantes.

Sendo Uberlândia e região a maior área investida, muito devo a
Amaury e sua administração no nosso sucesso como empreendimento.
Em um instante em que eu não pudesse estar presente, Amaury era
meus olhos e ouvidos, auxiliando-me, em muito, na nossa empreitada.

A próxima fase da metamorfose do cerrado era dupla: calcário
e gradeação.

Chegavam caminhões e caminhões de calcário friável que era
esparramado pela terra arada e, novamente, os tratores iam picando os
torrões e incorporando a eles o calcário branco que iria corrigir o seu
PH baixo, elevando-o para tornar o terreno mais adequado à nossa
necessidade alimentar.

a calcário era a única parcela do nosso empreendimento que
não era importado. Vinha daqui de Minas mesmo, fazendo uma mescla
de solos mineiros, sempre no afã de melhorar a qualidade nutritiva
daquele chão tosco.

a adubo importado chegava às toneladas para as regionais da
CAMIG, mas só seriam utilizados na época do plantio para que não
houvesse percolação caso chovesse ou simplesmente alimentasse o
mato novo que nascia.

Cercar as glebas era imprescindível e o arame produzido aqui no
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Brasil não era suficiente para a nossa demanda.

Importamos mais de 10.000 rolos de arame para conseguirmos
cercar as áreas já trabalhadas e prontas para o plantio.

Bem, o cerrado do triângulo, agora, era outra terra e interessados
daqui e do exterior não faltaram para explorar aquele maná que nós
tínhamos trazido dos céus. A região cresceu assustadoramente, com
implantação de cooperativas, bancos, indústria e comércio, atraídos
pelo fluxo das pessoas que afluíam para lá em busca da tão sonhada
"terra boa". a triângulo mineiro desenvolveu-se tanto que até hoje é
um exemplo para o Brasil inteiro de transformação de uma área semi
árida em rica e produtiva.

Estava tudo pronto para convocar os desbravadores que estariam
interessados em explorar a terra preparada. Foram muitos os
pretendentes para tomar parte desse sonho.

Começaram a chegar, aos poucos, os primeiros colonizadores
da região. É que, apesar de tudo feito, eles ainda não estavam seguros
das reais possibilidades visto que também não estavam a par do
contexto geral como nós, da CAMIG, estávamos.

Eles tinham medo de tudo o que se referia a ganhos, à
comercialização do produto, os custos a que estariam sujeitos, à
instalação de suas famílias, dos recursos que estariam disponíveis para
sua enraização.

Mas, no final, o sonho era real! as novos donos, acho que
podemos chamá-los assim, recebiam sementes e adubo, sem
absolutamente nenhum ônus e faziam a parte que lhes cabia.
Colocavam a semente no chão, adubavam, esperavam o tempo certo e,
sempre sob a supervisão de agrônomos competentes distribuídos pelas
regionais, faziam a cobertura que consiste na nova colocação de adubo
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como reforço após a germinação. Daí, sucediam-se as capinas para
manter o terreno limpo do mato que concorria com as lavouras
delicadas.

A colheita era sempre um sucesso, com toda produção comprada
pela própria CAMIG a preços mais baixos que os de mercado, para
restituir aos cofres públicos pelo menos uma parte dos recursos
investidos no preparo da terra mas com a subsistência garantida para os
novos colonizadores com o escoamento de toda a produção sem custo
de transporte.

Na verdade, o interesse do governo era o de povoar aquela terra.

Brasília havia sido inaugurada em 1960 visando atrair a atenção
de investimentos, investidores e o próprio povo para o interior do país
que havia centralizado seus negócios no eixo Rio - S. Paulo, em
detrimento da vastidão do resto do Brasil. Entre Brasília e o litoral há
uma distância imensurável e a ação da CAMIG foi fundamental nessa
expansão.

A bem da verdade, a CAMIG não só refez o solo do cerrado no
triângulo mineiro e uma parte considerável de Goiás como plantou ali
um sem número de famílias e fazendas, povoando com riqueza toda
aquela região antes inóspita. Hoje podemos ver os frutos daquele
plantio pela produção agro pastoril que nos coloca em lugar de destaque
no cenário mundial.

A transformação do cerrado havia sido concluída com êxito e
minha missão na CAMIG estava completada.

Visto o sucesso total do empreendimento, novamente o Sr.Israel
Pinheiro reconhecia meus méritos no trabalho e me fez nova
convocação: convidou-me para assumir a presidência da CODEVALE
( Companhia de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha) no lugar
do Sr. Fidelcino Viana que encerrava o seu mandato.
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Começou ali uma fase de minha vida que mudaria os rumos
de minhas decisões, de meus conceitos sobre o mundo e os meus
questionamentos existenciais.

Quem conhece o Vale do Jequitinhonha sabe a que me refiro.
Pra começar ele era chamado de Vale da Miséria. Vou contar minha
passagem por lá e aí, talvez, vocês possam imaginar a razão desse
nome. Imaginar. Porque ninguém consegue conceber a realidade da
pobreza que reina naquelas plagas.

A meta da CODEVALE era levar o desenvolvimento como
havíamos feito com a CAMIG. Só que o vale é muito diferente. A
topografia de lá é de relevo acidentado. Sendo assim não há como
tratores trabalharem em grandes áreas. Além disso, o cerrado de lá é
muito mais pedregoso que o do triângulo. Não há arado que consiga
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entrar naquele chão, mesmo porque a gente não pode plantar em pedra.

Lembrei-me muito de minha campanha para a prefeitura de
Guanhães, quando eu e Manoelzinho Português percorremos todo o
município no lombo de animais. Agora eu percorria o vale no lombo de
uma rural por aquelas estradas de terra horriveis, ou melhor, de pedra,
horríveis, indo também a todos os confins daquela imensidão que se
possa imaginar, para fazer um apanhado da real situação dos moradores
dali.

Eu só via pobreza, onde ninguém tinha o que comer ou como
plantar, não havia condição de se investir em nada produtivo ou que
sanasse a miséria daquele lugar.

A bem da verdade tínhamos recursos, o estado estava disposto
a investir maciçamente naquela região, mas eu não via como utilizar a
verba pública em prol do povo.

Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o relevo.

Eu estava acostumado à amplidão do triângulo mineiro, aquela
paisagem larga e espalhada que ia longe, até perder-se de vista. Havia
pouca ou nenhuma montanha que pudesse limitar a visão, o pensamento
voava solto.

Já no vale, o horizonte era sempre perto. O olhar trombava com
uma serra o tempo todo. A gente subia um morro e, logo ali na frente,
já crescia outro não dando amplitude por onde as idéias viajassem. Isso
foi-me tomando mais introspecto e voltado para o interior de mim
mesmo. Acho, de verdade, que o povo dali é bem assim, mais fechado
e cauteloso no falar, mais tímido e tolhido em sua essência.

O contraste era marcante na região, não só no relevo agressivo,
como e, principalmente, na condição social. A pobreza extrema do povo
em geral era o oposto ao luxo ostentado pelos grandes latifundiários.

Depois de rodar o dia inteiro em meio à pobreza eu sempre
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pousava em casa de algum cidadão proeminente da região que sempre
me convidava, com antecedência, para ser seu hóspede. Afinal de
contas era muito importante estar em contato com o presidente de uma
companhia tão expressiva política e comercialmente.

Era bem assim: de dia o céu azul profundo, de brigadeiro
mesmo, o sol estalando sobre nossas cabeças, fazendo-nos suar até os
ossos. De noite as estrelas salpicavam o chão em forma de velas e
lamparinas, o frescor inundava os jantares lautos descansando o corpo
do ardor do dia.

O serviço de uma repartição pública é sempre cansativo, sem
graça e sem atrativos que tomem o ambiente mais acolhedor, mais
agradável para o andamento do próprio serviço interno.

Eu precisava, antes de tudo, de montar uma equipe de trabalho
que me atendesse e soubesse como era o vale, facilitando a organização
dos serviços. Eu queria usar pessoal da região.

Pensei bastante e vi que havia muita gente naqueles fazendões
que tinha capacidade e estava completamente ociosa em meio àquele
fausto em que vivia. Eram as filhas dos fazendeiros. Elas não tinham
nada o que fazer apesar de serem moças estudadas e prendadas, cheias
de vida e de energia que poderia ser utilizada em nosso trabalho.

Convoquei várias delas e trouxe-as para Belo Horizonte para o
serviço, principalmente, de assessoria à diretoria da CODEVALE, onde
foram muito úteis e dignas de admiração pela vontade de trabalhar e,
porque não dizer, pela beleza e delicadeza, o que dava uma conotação
diferente àquela repartição pública em especial.

A sede da CODEVALE ocupava todo o andar térreo do Edificio
JK e naquele espaço imenso, cuidando de investimentos e contatos
políticos sempre se via uma moça bonita, educada e eficiente trançando
por lá e transformando, como já disse, o serviço burocrático e tedioso
em um agradável ambiente descontraído e dinâmico ao mesmo tempo.
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Depois de montada minha equipe, o trabalho passou a fluir com
mais desenvoltura. Nós recebíamos todo tipo de políticos, diretores e
empresários da região para ouvir suas solicitações. Havia muitas
reuniões de debates sobre medidas cabíveis no sentido de atender às
petições e analisar urgências. Mas eu constatava sempre que ninguém
sabia realmente do que necessitava, todo mundo pedia melhoramentos
sem saber exatamente qual era o beneficio específico pretendido.

A primeira providência tomada foi com relação à melhoria das
estradas para que pudesse haver transporte de mercadorias, bens de
consumo e que despertasse o interesse por parte de algum investidor
que porventura ousasse se arriscar por aquelas bandas. Talvez algum
comerciante ou coisa que o valha mas, no final das contas, não há
mercado consumidor onde não há produtividade e riqueza.

Em seguida, investimos em escolas. Educar o povo, afinal de
contas, é essencial quando se está visando ao desenvolvimento.

Construímos várias escolas por todo o vale, propiciando estudo
para muita gente. Fizemos salas amplas, instalamos dezenas de
quadros-negros, inúmeras carteiras, centenas de livros, cadernos,
materiais em geral, contratamos muitos novos professores, investimos
em merenda escolar, tudo o que nos era possível fazer para fomentar o
ensmo.

o problema é que o vale era carente de tudo. Transporte,
instalações, trabalho, cultura, saúde, dinheiro, luz, água, enfim, tudo o
que é básico para uma vida civilizadamente comum.

Meu sistema era basicamente o seguinte: quando havia uma
solicitação eu ia até o local, passando por inúmeros outros centros, e
constatava a real possibilidade de atender ao pedido. De volta à sede,
fazia os planos e as contas visando possibilitar o que era postulado.

Mas quase nunca eu chegava a um veredicto totalmente
satisfatório, tantos eram os entraves entre os pedidos e as condições
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para realizá-los.

Houve ocasiões em que as coisas aconteceram mais facilmente
do que o esperado. É certo que eram raríssimos esses fatos fortuitos
mas lembro-me, por exemplo, de quando eu estava em Salto da Divisa,
cidade altamente promissora, uma exceção à regra geral do vale. Salto
da Divisa era rica, terra excelente, com grandes extensões de pastagem,
onde a pecuária era a atividade predominante e explorada com alta
rentabilidade. Muita gente ali tinha dinheiro, uma condição financeira
ótima, mas carecia ainda de certos cuidados.

Nosso plano ali, era a implantação de um hospital que daria
àquela região, uma grande autonomia também na área da saúde.

Já tínhamos um plano certo para aquele fim específico, com
estudos e plantas definindo todos os detalhes da construção a ser
erguida.

Convocamos uma reunião na cidade com os seus membros mais
influentes, para podermos colocá-los a par de nossas intenções e escutar
seus pontos de vista. Afinal, a cidade era deles e eles sabiam, melhor
que nós, as possibilidades e anseios da população.

Tia Olga, Tia Inhá e Tia Francesa, eram três viú,-:as muito
engajadas na sociedade local, estabelecendo, com sua influência uma
espécie de matriarcado na cidade. Eram donas de consideráveis
fortunas, e tomando conhecimento dos planos para o benemérito
hospital, não couberam em si de contentamento. Abraçaram a causa
literalmente.

Depois de deliberarem entre si, tomaram aquilo como ponto de
honra e resolveram, elas mesmas, com recursos próprios, construir o
planejado.

Graças ao filantrópico trabalho das encantadoras VIUvas, o
hospital foi erguido seguindo, à risca, as nossas especificações, sem
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nenhum custo aos nossos cofres e realizando, assim, um projeto de
grande relevância para o desenvolvimento de Salto.

Mas aquilo foi uma casualidade com o que não podíamos contar
quase nunca.

O vale precisava de muito mais ajuda, e eu ia pela estrada e
através do sofrimento causado pela pobreza atrás de soluções e
alternativas para tantas mazelas.

Deparei, inúmeras vezes com ceramistas. Eram eles que faziam,
e ainda fazem, aquela cerâmica característica do vale, as bonecas,
figuras típicas, vasos, esculturas artesanais que são um dos rótulos do
Jequitinhonha.

Como poderíamos dar alento àquela gente? Como poderíamos
comercializar aquelas peças tão bonitas, desconhecidas de todos e que,
com certeza, iriam agradar a quem quer que visse aquele primor de
trabalho?

A princípio, começamos expondo aquelas jóias na própria sede
da CODEVALE em Belo Horizonte, chamando gente para visitação.
Com isso, aquele material passou a ser cobiçado primeiro, por
colecionadores particulares, depois por lojistas e hoje são marca de um
trabalho regional de largo comércio pelo Brasil e até pelo mundo.

Orgulho-me de ser um dos pioneiros na divulgação desta arte
tão produzida pelos rincões do vale que era, constatadamente uma das
regiões mais atrasadas do mundo, com seus 72.000 km de miséria e
sofrimento.

É lógico que na miséria e no sofrimento as doenças proliferam
naturalmente. Na verdade, a população do Vale do Jequitinhonha não
é localizada em centros específicos, em aglomerados urbanos como
cidades e vilas. Ela é espalhada, são famílias salpicadas aqui e ali em
míseros casebres sem higiene, onde as pragas também são naturais

104

graças à natureza que faz dali um habitat ideal para insetos e parasitas
peçonhentos e nocivos a todos os seres humanos.

O mal de chagas, por exemplo, graças ao besouro que adora o
clima seco e o solo pedregoso de lá, campeava sem piedade fazendo
vítimas sem conta por todo lado.

Promovemos vacinações por toda parte, indo mesmo de casa em
casa no intuito de erradicar aquela praga incontrolável que só
aumentava seu círculo de ação.

E era muito dificil o transporte e a aplicação da vacina.
Tínhamos que procurar para encontrar moradias em lugares inexistentes
em mapas. Enfim, foi uma empresa fadada ao fracasso apesar de termos
reduzido de alguma forma a infestação da doença, mas nunca a ponto
de eliminá-la cabalmente.

É, o Vale do Jequitinhonha ainda tinha muito o que penar.

Isto nos fez dirigir as atenções totalmente para a saúde. A
CODEVALE investiu pesado e aumentou substancialmente a rede
hospitalar, promoveu vacinações contra a febre aftosa e contra
verminoses até então desconhecidas.

Como me era dificil ver o trabalho gigantesco que fazíamos ser
tão infrutífero para um todo! Desdobrávamo-nos em um esforço
colossal para instalar cooperativas de consumo e produção,
fomentávamos o sindicalismo rural para proteger os trabalhadores
visando, na verdade, o beneficio de todos os habitantes que porventura
se propusessem a usufruir dos beneficios do progresso econômico e
social. Mas nada disso fazia efeito, a não ser para uma meia dúzia de
bafejados pela sorte que era adversa para a maioria do povo, ignorantes
e isolados do mundo que eram, sem noção de comunidade, de
socialismos, de esforço conjunto. Cada um vivia no seu mundinho
pobre entre as pedras, o sol, e o destino cruel que os tangera até ali,
oprimindo a muitos. Isso causava uma angústia e sofrimento não só a
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eles mas a todos nós que nos atirávamos de corpo e alma no ensejo de
construir um progresso e trazer beneficio àquele fim de mundo, àquele
vale da miséria.

Além do mais, 80% da população habitava a zona rural em
pequenas propriedades voltadas para a produção de subsistência, a
maioria eram crianças e adolescentes. A mortalidade infantil era uma
das maiores do país, a varíola, o tifo, a coqueluche e o tétano dividiam
com eles as casas, tornando-se hóspedes diários sem clemência.

Que fazer? Acho que me fiz essa pergunta todo dia, enquanto
fui presidente da CODEVALE. Aquilo era um balaio de gatos sem
solução. Como? Eu não sabia como conseguir alento para continuar
naquela batalha quase insana e inócua contra os males que vigiam ali.
Parecia que Zeus mandou Pandora ao Brasil e ela foi abrir sua caixa
bem ali, espalhando o conteúdo dela ao longo do rio Jeqitinhonha que,
por sua vez, fazia-o entranhar chão adentro em suas margens, alastrando
o mal e o sofrimento em cada família, em cada morador.

Tive, então, outra idéia de ação para tentar, de novo, um trabalho
de saneamento da miséria em beneficio da saúde.

Resolvi pedir ajuda ao Projeto Rondon.

Como todo mundo sabe, o marechal Rondon desenvolveu um
trabalho fantástico entre as populações indígenas, carentes de várias
coisas. O governo instituiu um projeto de assistência junto aos índios,
batizando-o de Rondon, em homenagem ao benemérito marechal. São
residentes, em sua maioria recém- formados, de todas a partes do Brasil,
que se candidatam a um trabalho voluntário, principalmente, na área
da saúde, para auxiliar à população mais necessitada e afastada dos
centros urbanos, no caso, os índios.

Ora, os moradores do vale, estavam, com certeza, em piores
condições do que os índios, em questão de necessidade. Além de não
estarem agrupados, viviam em uma região verdadeiramente inóspita,
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onde nem os próprios índios haviam se aventurado a explorar.

O PROJETO RONDON revelou-se excelente para a
CODEVALE.

Os estudantes candidatos eram designados para áreas
determinadas por nós, e, com todo nosso apoio no sentido material,
realizaram mais de 30.000 tratamentos dentários. Sempre visando à
saúde, foram ministrados cursos de higiene e nutrição junto aos
principais aglomerados que podíamos atingir.

Individualmente, jovens médicos visitavam as famílias isoladas,
aplicavam vacinas, faziam consultas e encaminhavam quem necessitava
de atendimento imediato ao hospital credenciado mais próximo,
construíram mais de 300 fossas sanitárias pelos rincões do Vale,
atenderam onde e como puderam uma parte expressiva daquele mundo
à parte.

Além do trabalho in loco, visto que os estudantes eram de toda
parte, levaram a todo o Brasil o seu testemunho da realidade do Vale,
conclamando, com isso, várias associações de todo lado para auxílio
daquele mundo, inédito para a maioria dos brasileiros.

Nossa! E o Vale continuava carente. Como eu disse, não
importava o que se fizesse, o Vale era impossível de se curar. Acho que
nem se o mundo todo viesse em seu auxílio, não poderia vencer aquela
miséria semeada por ali.

Era o que se fazia. Dava-se um remédio que mitigava os
sintomas, mas a doença não tinha cura.

A malária, o mal de chagas, o tifo e várias mazelas nunca
acabaram.

O que fazíamos era arrefecer um surto à espera da manifestação
do próximo.

E o levantamento desses surtos era feito por mim e minha rural
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através daquele suplício pedregoso.

Como presidente da CODEVALE, eu tinha que detectar um
problema, voltar à sede, estudar a melhor fórmula de tratamento,
organizar o antídoto e mandá-lo de volta ao foco do problema sem a
certeza de um sucesso total.

Aquilo me deixava muito contrariado e com maiores pretensões,
já que eu passei a conhecer muito bem a raiz dos problemas e suas
possíveis soluções alternativas.

Em minhas andanças por ali, fiz inúmeros contatos com o povo
e os cidadãos de vários níveis, políticos, professores, empresários,
padres, soldados, enfim, tive relacionamentos por todo o Vale, o que
me deu uma notoriedade grande entre todos.

Era patente minha vontade de trabalhar para desenvolver, em
esforçar-me para resolver os problemas, meu desejo de melhoras para
todos os segmentos, principalmente para os mais necessitados.

Aquele povo todo me avalizava como seu representante na
CODEVALE, portanto, perante a organização estadual.

Se eu trabalhasse como deputado estadual, eu poderia acionar os
mecanismos que, por sua parte, fariam todo o trabalho de campo me
propiciando mais tempo para buscar novas soluções que, por sua vez
acatadas, levariam a mais trabalhos em prol do povo e mais trabalho
meu, sucessivamente, ininterruptamente, num ciclo vicioso benéfico,
política - serviço - povo.

Já por uma vez havia-me negado a abraçar a carreira política em
prol da CODEVALE. Dessa vez, coloquei meu cargo à disposição do
governador e resolvi mergulhar de corpo e alma entre os nossos
congressistas e chefes de estado. Candidatei-me a deputado estadual.
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Corno eu havia falado anteriormente, minha passagem pelo
Vale do Jequitinhonha me marcou profundamente. Minha campanha
para deputado estadual estava começando mas eu já havia decidido,
definitivamente, o caminho que eu trilharia em meu mandato.

Afinal de contas, uma pessoa é eleita pelo povo para trabalhar
por ele, não há outra alternativa possível. Eu só poderia estar na
Assembléia Legislativa para representar o povo, literalmente.

Concentrei minha campanha na região de Guanhães.
Primeiramente porque lá eu conhecia muitíssimo bem as redondezas, e
me tinham em bom nome pela minha atuação como prefeito, alardeada
em toda a vizinhança. Sabia que os eleitores de lá acreditavam em mim
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porque tinham certeza que eu não era homem de duas palavras.

Também porque podia contar com apoio político da maioria das

prefeituras e dos homens fortes da região que, com certeza,

trabalhariam por mim, com afinco, pela nossa amizade antiga.

Além de Guanhães eu tinha muito respaldo no Vale do

Jequitinhonha, em função do trabalho que realizei nos mesmos moldes,

na presidência da CODEVALE.

Meu programa de campanha foi definido, de novo, e

principalmente, por causa do Vale do Jequitinhonha. Prestar assistência

aos carentes concentrando-me na área da saúde. Isso era uma

necessidade imperiosa para o povo em geral, era o que mais os fazia

sofrer.

Eu sabia, aproximadamente, de quantos votos precisaria para

me eleger, mas foi uma surpresa para mim constatar que estourei as

umas com os 18.591 votos que me colocaram na Assembléia

Legislativa pelos próximos quatro anos.

Agora, eleito, eu tinha que cumprir a minha parte no acordo feito

com os meus eleitores.

Antes disso eu resolvi me preparar melhor, intelectualmente,

para atuar em minha nova função. Eu precisava fazer um curso superior

e escolhi o de Direito.

Isso me lembrou um fato pitoresco acontecido durante minha

eleição à prefeito da cidade de Guanhães.

Pois bem, durante a referida eleição, no dia mesmo de votação,

eu já tinha cumprido meu dever eleitoral. Saí da cidade e fui ao distrito

de Farias para ter contato com o povo dali, nas umas.
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Vocês sabem como é isso de prefeito. Todos tratam os

candidatos pelo título de Doutor. É como vai, Doutor?, bom dia, Doutor,

o Doutor vai bem?

Entre os eleitores de Farias, havia uma respeitável senhora que

atendia pelo nome de D Jove.

Ao escutar aquele paparico todo em volta de mim, ela, sem a

menor cerimônia, redargüiu: Doutor? Só se ele se formou aqui no

Farias!

Aquilo me deixou muito constrangido. Afinal de contas, eu não

era formado academicamente, apesar do povo me tratar como tal.

Voltando ao curso de Direito, ele me traz muitas recordações

dignas de menção.

A primeira, e a mais importante delas, me traz também muita

tristeza.

Eu me preparava para prestar o vestibular na PUC (Pontificia

Universidade Católica) e, entre as línguas, eu poderia, tranqüilamente,

ter optado pelo inglês. Na ocasião, minha filha, Maria Célia contava

com vinte e poucos anos, era formada em Administração de Empresas,

uma moça muito inteligente que falava o francês fluentemente. Maria

Célia trabalhava no CREA, onde tinha uma boa colocação, mas, mesmo

assim, fez inscrição para o vestibular só para me incentivar e ajudar.

Com isso, ela me dissuadiu de fazer a prova de Inglês, dizendo

que me ajudaria no Francês. Bem, ela me convenceu, com sua inscrição

e me garantiu que estaria presente, comigo, no dia da prova. Que filha!

Chegado o dia do exame, ela foi designada para ser examinada

em outro campus, ficando, eu à mercê do meu francês.
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No final das contas, saí-me muito bem, acredito, pelo muito que

ela me auxiliou nos estudos da língua.

Essas lembranças me trazem ainda mais saudades da minha
querida Maria Célia, que veio a falecer pouco depois.

Foi numa noite fresca, num último dia de carnaval. Assistíamos
o desfile das escolas de samba pela televisão, tranqüilamente, quando
Maria Célia acusou uma dor de cabeça terrivel, uma pontada de tal força

que a fez desmaiar.

Corremos com ela para o hospital Mater Dei, onde foi atendida

prontamente pelo Dr. Guilherme Cabral, que diagnosticou o aneurisma
fatal.

Se fosse hoje, talvez ela ainda estivesse entre nós, já que a
medicina evoluiu tanto.

Só nos resta a saudade permanente daquela pessoa gentil e
carinhosa que acompanhamos por tão pouco tempo.

Outra das lembranças do tempo de universitário que trago
comigo é a de quando fui cursar a faculdade em Governador Valadares.
É que lá, o curso era ministrado nos fins de semana, e, como eu
trabalhava diariamente, nada mais em conta do que estudar nos finais
de semana quando meu tempo era mais livre.

O fato é que, quando a diretoria tomou conhecimento do meu
cargo na Assembléia, fui chamado, imediatamente, para uma conversa,

vamos dizer, desclassificante.

- Meu caro Vicente, disse-me um dos diretores, acho que você

não está dando um bom exemplo aos seus colegas de faculdade, além
de denegrir nosso nome como escola. Achamos, ou melhor, exigimos
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que você peça uma transferência para outra cidade, longe daqui.

Ora, todos estudavam e se formavam naquele mesmo esquema

sem, por isto, estarem incapazes de exercer a profissão. Mas, para mim,
não era possível fazer o que era plausível aos outros porque como

deputado estadual, muita gente ficaria a par do nível de ensino daquela
academia.

Acho que, enfim, foi melhor para mim fazer um curso mais
rigoroso, o que me deu mais predicados como advogado.

Pedi transferência para Divinópolis, onde doutorei. Cabe dizer
que no fim do curso, me perguntaram de quantos convites eu precisaria
para o dia da festa de colação de grau. Minha resposta foi categórica: -
Só um. Eu não precisava reconhecimento por uma coisa que eu queria
fazer para meu próprio crescimento e melhor preparo para o exercício

de minha função escolhida. Só um convite bastou porque ele foi
enviado, no mesmo dia, ao distrito de Farias e em nome da D. love.

Ela agora sabia que eu era, ipsis literis, um Doutor em advocacia.

Estudávamos em Divinópolis à noite, e eram mais de 1000

alunos que saíam de Belo Horizonte, todo dia, para o curso noturno.
Eu, particularmente, trabalhava o dia inteiro e saía à noitinha para a

viagem e as aulas. Naturalmente, eu e os colegas que saíam daqui de
Belo Horizonte, sentíamo-nos muito cansados para retornar na mesma
noite. Tínhamos, então, apartamentos alugados previamente para que
pudéssemos dormir e voltar, no dia seguinte, para nossas funções.

Acostumado como eu era às estradas, durante o dia, nunca
imaginei a dificuldade e o cansaço da jornada noturna de mais de cem
quilômetros. Os faróis me cegavam, a dificuldade nas ultrapassagens

era enorme, apesar de se fazerem menores com o conhecimento do
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trajeto. Isso tudo junto, produzia efeitos devastadores em meu cotidiano
estafante.

Depois das aulas em Divinópolis, o que eu precisava era só de
uma coisa, dormir!

Os apartamentos eram alugados previamente, como já disse,
mas nada creditava individualmente um locador, permitindo assim, que
outros usuários usufruíssem do imóvel sem maiores questões.

Certa vez, depois de tomadas as aulas, fomos, eu e algumas
colegas, refrescar nossas idéias em um restaurante, bar, ou coisa que o

valha, o que nos atrasou um pouco em nossa hora de recolher.
Resultado: Quando cheguei ao meu apartamento, ele já estava

completamente lotado. Não havia como me acomodar naquele mar de
estudantes que ocupavam desde a cozinha até, quase, o banheiro.

Eu não sabia como poderia passar aquela noite, já que minha
estafa não me permitia voltar a Belo Horizonte, imediatamente.

Minha sorte foi a condescendência de minhas colegas que,
anuindo consigo minha presença, me convidaram a passar a noite em
seu alojamento.

Ai, que dificuldade!

Logo eu, casado, com filhos, dormir em um lugar só de moças,
estudantes, solteiras e bonitas. Mas, sem sombra de dúvidas, eu não
tinha outra alternativa. Estava muito cansado para empreender viagem

de volta. Era dormir ou dormir. Resolvi dormir, pura e simplesmente,
dormir.

Mostraram-me a cama, esperei as moçoilas se arranjarem
convenientemente, escovei meus dentes, tirei só os sapatos e puft!
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Deitei e sonhei como criança, em devaneios dos quais nem me lembro,
mas, com certeza, tranqüilos, graças à atmosfera leve e serena que
aquelas beldades traziam em si, tanto na escola e, quanto mais ali.

Ah! Muitas lembranças me afagam a memória daqueles tempos,
de quando vivi aquela vida sonhadora! Entre aqueles estudantes, todos
mais jovens que eu, onde reinava aquela irresponsabilidade criativa,
cheia de sonhos inverossímeis e infantis, aquele arroubo juvenil, aquela

eterna busca da realização dos sonhos, como se fosse uma mágica o
que transformava o ideal em realidade.

Apesar daquelas delícias ideológicas, eu era um deputado
estadual que precisava trabalhar para o povo.

Meu endereço tornou-se conhecido por muita gente. Eu morei
na R. Viamão, no Alto da Barroca, um lugar tranqüilo e silencioso, perto
das vias principais da cidade, mas ainda inédito ao trânsito, hoje
caótico, da capital.

Minha casa tinha um alpendre razoavelmente grande, onde
costumávamos nos sentar, à tardinha, para espraiarmos do dia
calcinante do modernismo advindo do progresso. Pela manhã, eu já

acordava quase que sobressaltado pelas tosses e espirros dos meus
eleitores necessitados de ajuda, que faziam uma fila enorme, desde meu

alpendre até quase a esquina, esperando socorro para seus males,
julgando-me capaz de saná-los.

Meu trabalho era assim. Eu enchia meu carro, levava,
primeiramente os casos que julgava mais urgentes, até à Santa Casa de

Misericórdia, onde se prestava um atendimento exemplar em todos os
sentidos. Voltava à casa e fazia quantas viagens fossem necessárias até
que todo mundo fosse atendido.
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Com o passar do tempo, notei que aquela não era a fórmula ideal
para prestar serviço àquelas pessoas quase indigentes.

O problema é que havia pessoas que precisavam de um
tratamento, até certo ponto, prolongado e a Santa Casa não podia dispor
de leitos como alojamento, afinal, ali era um hospital e não um albergue

Procurei muito e achei uma casa adequada, bem ao lado da Santa

Casa. Firmei contrato em meu próprio nome, e pronto.

Agora eu já tinha como alojar os "meus" doentes e mantê-los

com um conforto mínimo necessário aos tratamentos. Eles agora
podiam e vinham de suas casas, tinham cama, banho, luz e água por
minha conta e a Santa Casa de Misericórdia fornecia as refeições.

Por coincidência esse era o mesmo expediente utilizado por um
colega de Assembléia, José Laviola, que empreendeu também uma
campanha de auxílio aos necessitados doentes.

Durante os anos seguintes do meu mandato, o esquema
funcionou com perfeição. Foram atendidos um sem número de
pacientes, inclusive casos de portadores de sofrimento mental, com
resultados mais que satisfatórios. Tão satisfatórios que resolvi me
candidatar, novamente, já que meu trabalho tinha surtido bons efeitos.

E, corroborando minha opinião de sucesso no atendimento,
consegui, com o mesmo plano de campanha nas mesmas regiões
visitadas na última eleição, quase o dobro de votos, 34.842.

Se, na primeira eleição a deputado estadual eu tinha estourado
as umas, nessa ocasião acho que as arrombei.

E, repetindo, tudo na campanha foi calcado no meu trabalho de
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atender à saúde da população carente. A diferença, que se revelou
enorme, frente à eleição anterior foram meus cabos eleitorais.

Eu tinha ajudado a tanta gente que eles mesmos se encarregaram
de endossar minha reeleição. Acho mesmo, com certeza, que a
propaganda boca-a-boca é o melhor meio publicitário. Imaginem,

vocês, um candidato enaltecido por dezenas de pessoas diferentes cada
semana, durante quatro anos consecutivos!

Acredito que não precisaria nem de santinho ou de campanha
pessoal. Eu teria sido eleito por aclamação assim que se soubesse de

minha nova candidatura.

Comecei o meu segundo mandato a deputado estadual da

mesma forma como havia terminado o primeiro. Atendimento aos
necessitados que me vinham, agora, de toda parte do estado.

Penso que conservando meus procedimentos anteriores, eu já
estaria cumprindo minha tarefa de homem público, mas decidi
apresentar um projeto que fosse de proveito para mais gente, que daria
uma amplitude maior ao meu eleitorado.

Peço agora, um pouco da paciência dos senhores leitores, para
poder detalhar esse projeto, algo que marcou minha carreira, e é de
grande valia para toda a população do estado, senão do Brasil.

Bem, antes de qualquer consideração filosófica, eu gostaria de
realçar uma constatação.

Belo Horizonte - Serra do Cipó - Morro do Pilar - Guanhães.

Vocês não podem calcular quantas e quantas vezes eu fiz esse
trajeto.

Desde o tempo em que trabalhei no Banco da Lavoura, depois
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na CAMIG e na CODEVALE, meu caminho sempre foi o mesmo. Acho
que já rodei nessa estrada por mais tempo que qualquer um. Se eu
fizesse esse trajeto a pé, não sei quantas vezes teria ido e vindo, se

fossem contadas as horas em que trafeguei por ali.

Já passei lá ao nascer do sol, ao meio do dia, ao entardecer e de
noite. Conheço o caminho com chuva, com sol, no frio, com calor e
com neblina.

Sempre que passava pela Serra do Cipó, me vinha uma ternura,
uma paz infinita que me acariciava a alma.

Eu me sentia em uníssono com aquela terra virgem, meio bruta,
colorida e singela ao mesmo tempo, um sem fim de campos, de matas,
de cachoeiras,de cantos de pássaros, de flores, de flores, de flores.

Pra falar a verdade, eu só sei descrever aquilo como um pedaço
da minha alma. Parece um pedaço de Deus encravado no meio da terra,
por onde passam rios de luz, coros de anjos, uma comunhão com o
universo infinito que nos rodeia, imaculado.

E aquele pedaço de Deus era palpável, cheiroso, visível e pleno
de vida.

Meu coração se enchia de alegria toda vez que eu chegava
àqueles altos. Comprazia-me ao extremo passar por aquela serra, doce,
gentil, calorosa e pujante.

Aquilo é uma ilha de natureza entre tanta indústria, mineração,
fazendas cultivadas e pastagens semeadas.

Eu via, às vezes, as cotovias em bando, revoando

despreocupadas, via o sol da manhã brilhando nas asas dos gaviões,
ouvia o vento penteando as rochas, as cachoeiras e cachoeiras lavando
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as pedras.

Eu entendia Guimarães Rosa que dizia, na voz de Riobaldo: " ...

eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando por prazer do enfeite
a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos vôos e

pausação. "

E eu ficava ali, lento, meio arquejante de tanta beleza e graça.

Mas os tempos trazem consigo as tramas e os engodos. A
ambição humana tomou para si as florestas, o sereno perdeu o lugar

para a poluição, o mundo ficou sangrando fumaça, enxofre, gás
carbônico. Agora a gente não vê mais o chão, é tudo asfalto de poeira

preta. O céu já nem aparece mais de tanto prédio embaçado pelo
escapamento dos carros.

Lá na Serra do Cipó eu passei a perceber uma fumacinha lá
longe virar forno de carvão, e fui vendo que o desenvolvimento custava
a vida da natureza, daquela parte de nós que é pura e inebriantemente

bela.

Naquele tempo eu pensava muito nessas coisas, via a serra do

Curral ir virando uma casquinha, toda picada e metida nos vagões para
voltar de cara pintada de carro, de caminhão, de aço.

As ditas vantagens do progresso custam caro, muito caro às
nossas almas!

Eu já tinha até tristeza ao passar pelo Cipó e pensar que aquilo
ia acabar em forma nem sei de que.

Eu precisava fazer alguma coisa, afinal de contas, eu tinha um
cargo eletivo que me responsabilizava por deixar morrer uma parte de
nós.
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Sempre me preocupei com a saúde do povo, e a saúde do povo,
e mais ainda do mundo, estava sendo degradada pela mão do nosso
contundente progresso.

Mas como eu poderia levar uma serra para o hospital? Lá, os
médicos não entendem dessa doença que assalta o nosso mundo, não
tem remédio que cure essa chaga nefasta que tange o homem a um fim
inexorável.

Eu tinha que tomar uma atitude, tinha que interceder por nós e

levar a Deus, que é quem tem os remédios para cada coisa, aquela serra
altaneira.

A idéia foi tomando volume, qual o rio que nasce pequenininho
e vira um mundão de água. Foi amadurecendo rapidamente como se a
própria natureza me estivesse ajudando.

Pesquisei, pus no papel e levei à Assembléia a minha idéia
salvadora. Nós íamos transformar aquela serra majestosa em um parque
nacional. Assim ela ficaria protegida para sempre das investidas
ambiciosas e degradantes dos homens inescrupulosos e sua descabida
avidez.

O presidente da Assembléia e meus colegas deputados foram
unânimes na aprovação daquele projeto, do qual tenho muito orgulho
de ser o autor. Foi um trabalho digno para com o povo que me elegeu

e para aquela maravilhosa manifestação do divino.

Com o projeto aprovado, cabia pormenorizar a área a ser

preservada, mapeando e identificando formações geológicas, espécies,
o que se pudesse para sabermos a extensão da beleza a ser cuidada.

A Companhia Mendes Júnior cedeu-nos um avião por

122

empréstimo- todo mundo aprovou o projeto - e fomos, um grupo de
professores da Geo-Ciências aplicadas e Ciências Biológicas da UFMG

e eu, colher dados do novo parque nacional.

Instalamo-nos no Cipó Veraneio Hotel, onde fomos gentilmente

acolhidos pelos proprietários que, logicamente, também apoiaram o

projeto.

O Sr. Cecílio Martins Oliveira nos emprestou os cavalos de que
precisaríamos para percorrer tão vasta região e montamos. Antônio e
Aristeu foram nossos guias naquele paraíso que conheciam como as

palmas de suas mãos.

A área proposta para a reserva está situada na Serra do
Espinhaço, a 70 km a noroeste de Belo Horizonte, em linha reta. O
acesso se faz por, aproximadamente 120 km de estrada. Na área da

reserva só existem picadas e trilhas.

A Serra do Cipó é um conjunto de elevações que se estendem

por cerca de 40 km na direção noroeste sudeste, na parte meridional da
cordilheira do Espinhaço. O parque compreenderia, em nosso projeto,

27.600 há., o que corresponde às áreas totais das bacias do ribeirão
Mascates e Gaviões, formadores do Rio Cipó.

O primeiro levantamento que fizemos, foi da ocupação da área.
Verificamos que o número de habitantes dali era bem pequeno. A maior

parte da reserva, principalmente a parte dos campos baixos, dos
cerrados e das várzeas do ribeirão Mascates pertenciam aos herdeiros
da antiga Fazenda do Cipó. Esta área era muito pouco explorada e
ocupada, com apenas uma pecuária rudimentar que não comprometia o
equilíbrio do meio.

Nas partes altas, onde afiora a rocha e dominam os campos, a
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terra era considerada imprestável. Outras serviam também a uma
pecuária pouco extensiva e onde ocorrem os capões, manchas de solo
mais férteis eram exploradas para uma agricultura de subsistência. Esta
seria a parte oeste do parque. Toda a parte leste pertencia à Companhia

Siderúrgica Ferro Brasileira, onde não ocorria atividade agrícola de
importância e nem ocorrência mineral de valor econômico. No centro

da área, ainda na parte alta dos campos rupestres, existiam terras
devolutas ocupadas por posseiros que exerciam pequena atividade
agrícola com a derrubada de alguns capões nas manchas de solo fértil.

Resumindo, havia cerca de 13 famílias explorando parcialmente
a terra, pequenos proprietários com posse efetiva da terra.

Em segundo lugar, foi constatada a beleza do rio. Que água
limpa que era aquilo! Tinha a certeza de que com a instituição do
parque, essa limpeza seria conservada.

O ribeirão Mascates descia pelo canyon das Bandeirinhas em
tombos espetaculares. Depois, mais calmo de tanto pular, encontra-se
com o Gaviões para formar o rio Cipó.

O rio Cipó é tão claro que a gente vê a cor da clorofila e do céu
refletida em seu espelho veloz. A causa disto é a virgindade de suas

cabeceiras. É aquela velha história. O homem, onde quer que se instale
com intenção econômica, arrasa a natureza benévola sem o menor
escrúpulo.

Ali não, ali era água pura, linda de se olhar, com o seu chuá-

chuá amaciando os ouvidos e derretendo o espírito cristalizado pela
cidade.

A única poluição que existia ali era causada pelos campistas com
suas barracas coloridas que, disciplinados, seriam uma beleza a mais
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para se ver, um elo entre a natureza e o homem em seu convívio natural.

À direita do Cipó, numa enorme escarpa de falha, contraforte

da serra, apressadamente, desciam por ela seus tributários menores,
formando inúmeras cachoeiras, as cachoeiras da Farofa. À sua

esquerda, a Lagoinha, um mini mar de lagoa, espelhando o cenário
maravilhoso que a rodeava.

No alto da serra, o mundo era diferente e a quase totalidade da
reserva era alto de serra, onde o clima, o solo e a vegetação
transformavam-se como num milagre. Mas a abundância de água e de
cachoeiras era permanente. Eu nunca tinha visto tanta variedade de
flores e cores como dali. Realmente, era outro mundo, completamente

diferente e que nos fazia pasmar.

Aprendi também, ali, muito sobre Botânica. Os professores
davam aula de campo, ilustrada ao vivo e com uma riqueza inominável
de exemplos. Como disse Henrique Barreto: " Talvez poucos lugares

em todo o mundo possam exibir uma variedade maior de plantas, com
formas tão curiosas e com flores excepcionalmente vistosas ..."

Segundo os mestres, a área do parque estava localizada na região
fitogeográfica dos campos e se dividia em dois tipos fundamentais de

[onnações botânicas: os campos cerrados e os campos rupestres.

Passando pelos campos cerrados, verificamos que estávamos a,
mais ou menos, 800 m de altitude, no vale do ribeirão Mascates. A área
parecia modificada, devido, principalmente, à criação extensiva de
gado, que trouxe consigo as queimadas anuais para a nova brota. Mas

ainda restavam manchas de cerrado e matas de galeria ao longo do
ribeirão, o que emprestava, como não canso de enfatizar, uma beleza

agreste que encantaria a qualquer um que se propusesse a conhecer o
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novo parque.

Sempre de acordo com os professores, havia uma linha de
contato entre o calcário e o quartzito do Espinhaço cortando a
extremidade leste, o que mostrava uma vegetação típica dos maciços
calcários, interessantíssimos sob o ponto de vista botânico.

A dificuldade de acesso e a inexpressiva atividade agrícola por
ali possibilitaram também a conservação de muitas espécies de animais
nas cabeceiras do rio Cipó.

Disseram que a fauna pnmItIva era exuberante pelas
recordações de 1930, atestando a presença de antas, capivaras, onças
pintadas e das emas na parte mais baixa da área. Mas apenas a onça
pintada podia ser uma visitante ocasional e as capivaras muito, muito
raras. Afirmaram para nós que um veado campeiro havia sido caçado
por ali ainda naquele ano, nas cabeceiras do Gaviões. O que nós vimos
com certa abundância foi o veado catingueiro, com seu olhar tão doce
e sua delicadeza, que dava pena saber que ele era considerada a melhor

caça. Cansamos de ver suas pegadas e, por várias vezes, encontramos
despojos das caçadas a eles.

Seu predador natural, a puma ou sussuarana, é, lógicamente,
moradora dali e tivemos notícias de uma delas abatida em 1973.

Quando estávamos em excursão, em uma manhã clara, numa
parte afastada da área do parque, nas cabeceiras do córrego dos Currais,

vimos pegadas recentes de lobos-guará, o que nos levou a concluir que
ele devia ser freqüente por ali.

A pesca no Cipó é relativamente boa. Em nossa pesquisa
constatamos o domínio da pirapitinga, um dos peixes mais saborosos de
nossos rios. Ele é um peixe que gosta de águas claras e correntosas,
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encontrando nas cachoeiras do Cipó seu habitat natural. É chamado
também de truta brasileira pelo seu aspecto, paladar e sua preferência

por montanhas.

O dourado também ocorre ali mais raramente, até a cachoeira

grande. Na época da desova, nas cheias, a gente pode vê-lo tentando
transpor a muralha d'água da cachoeira em saltos incríveis. Mas
quando, em pequenos saltos, ele sobe a cachoeira de baixo é que todos

preferem pescá-lo.

Outros peixes que vivem no parque são a traíra, o cascudo, o
bagre e o timburé, peixes que todos conhecemos bem.

Nos poções formados pelas cachoeiras do alto da serra acha-se
tanto lambari que nem tinha graça pescar. Era jogar o anzol e puxar.
Quantas vezes se fizesse, tantas vinha o danado.

Depois de percorrida a parte baixa do parque, subimos para as
cotas acima de 1000 m de altitude onde se localiza o Platô das

Bandeirinhas.

Existia ali uma escarpa abrupta de 200 a 300m que ocasionava
uma mudança rápida do campo do cerrado para o campo rupestre.
Parecia que a vegetação mais densa não conseguia subir pela encosta ou

tinha preguiça de fazê-lo. Ela preferia ir subindo ao longo do ribeirão
Mascates, acompanhando um relevo mais suave.

As características do Platô das Bandeirinhas são de formações
de alto de serra com belíssimas campinas de Ciperáceas e sua floração

é maravilhosamente rica.

No meio destas campinas, intrusões no quartzito do Espinhaço
dão origem a solos mais férteis e profundos, capazes de suportar árvores
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de grande porte. Encontramos, então aquele verde mais escuro dos
capões, que são ilhas de vegetação mais densa.

Intercalados entre os afloramentos de quartzito, tínhamos a
característica vegetação rupestre tão bem adaptada àquele solo rude e
de especial condição.

Essas formações ocorriam quase como canteiros paralelos, onde
as intempéries e as plantas pioneiras, com suas raízes entre as lâminas
da rocha, tomavam o solo incipiente e sujeito a erosões.

Nas partes mais altas, encontramos a sempre-viva, cujo nome e
beleza nos sugere a eternidade e, com isso, nos faz lembrar Deus.

Sirvo-me das palavras do professor Joly que, junto com
naturalistas de São Paulo, vinha estudando a nossa Serra do Cipó:

" Ao subir essas serras, em geral a partir da cota dos 900m, e
mais acentuadamente depois dos 1000m, observa-se a mudança total

da vegetação: muda seu aspecto, mudam suas plantas.

A vegetação se toma rasteira e, por isto, agigantam-se os
arbustos esparsos, na falta de uma escala arbórea de comparação. Nesse
instante não se pode deixar de sentir a grandiosidade do ambiente e a
eloqüência da luta pela sobrevivência em tão prisco terreno.

Aqui e agora pode-se mais uma vez confirmar o que já foi dito
sobre o fenômeno da convergência. É realmente extraordinária a
semelhança vegetativa entre muitas das plantas que aí crescem. Não há
nenhuma outra região no Brasil onde ocorram tantos fenômenos
juntos."

Na verdade, segundo os biólogos, o endemismo pode ser a causa

dessa variedade, onde as plantas da mesma família, cruzando entre si,
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originaram tão vasta diversidade com tanta semelhança.

Tudo isto e mais espécies, das quais nem sei pronunciar o nome
científico, era acompanhado do característico coaxar dos sapos que, nas

áreas úmidas dos brejos e campos, povoavam aqueles altos.

O tamanduá coleira também era habitante das Bandeirinhas e os

pássaros e insetos dos campos rupestres, do cerrado e das matas ciliares
estavam muito bem representados, entre eles, pelas seriemas e diversos

tipos de gaviões.

Peço mais um pouco de paciência para poder concluir nossos

estudos, agora do ponto de vista geológico.

Como já foi dito, a Serra do Cipó é parte da cordilheira do

Espinhaço, que constitui importante divisor de águas entre as bacias do
rio São Francisco, a oeste, e do rio Doce, a leste.

Ela é caracterizada por elevações que variam de 850 a 1600m,
onde podemos notar a presença de morros de quartzito, preservados
graças à sua resistência à erosão. O quartzito é a rocha definidora da

região, embora ocorram na área, calcários da série BambuÍ.

A região da reserva possui elevações, repetindo, de até 1600m

que correspondem ao ciclo de erosão Gondwana de King, bem como
aplainamentos abaixo da cota de 900m de ciclo pós Gondwana.

As maiores elevações são de quartzito pré-cambrianos da série
Espinhaço e as menores correspondem aos terraços aluvionares

recentes do rio Cipó.

No limite norte, encontramos aluvionamentos de calcários da

série Bambuí, também pré-cambrianos. Os quartzitos da serra são
cortados por inúmeros veios de quartzo e por intrusões básicas maiores.
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É enonne a espessura dos quartzitos, podendo ser encontrados
da cota dos 850 até os 1600m.

A drenagem é feita pelos ribeirões Mascates e Gaviões, além de
seus inúmeros tributários e, pelo acidentado terreno por onde correm,
apresentam cachoeiras e cascatas sem número, junto aos planos e
escarpas de falha.

Bem, tecnicamente, a maravilhosa Serra do Cipó é,
fundamentalmente, isso que estudamos, e, após o nosso retorno a Belo
Horizonte, pude constatar a publicidade que tudo isso, o projeto e os
levantamentos gerou para a Serra do Cipó.

As notícias a respeito da serra eram quase diárias, com
entrevistas com personalidades como Burle Marx e outras tantas
notoriedades.

o então presidente da República, Gal. Ernesto Geisel assinou, à
época, um decreto lei com medidas contra a poluição, controlando a
instalação de indústrias e a atividade das já instaladas.

Com tudo isso, começava-se a pensar no desenvolvimento
sustentável, e o Parque Nacional da Serra do Cipó era um dos pioneiros
na matéria, abrindo os olhos dos cidadãos para a necessidade de
preservação da natureza, nossa mãe, em cujo seio viajamos pelo espaço

infinito, na certeza de que, sem ela, nossa viagem chegará ao fim.

Senti-me orgulhoso, cônscio de que havia feito um trabalho

sério como todo deputado deve fazer, atendendo às necessidades do
máximo de pessoas que possamos auxiliar enquanto estivennos
empossados de nossos cargos.

Nessa época, porém, eu tinha um sonho recorrente, ou melhor,
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um pesadelo que me assaltava constantemente, que só mais tarde pude
compreender sua significação.

Eu sonhava que estava em uma planície enorme, um gramado
perfeito, o céu era da cor do vinho tinto, com rajas mais claras, que me
trazia uma certa inquietação.

Eu andava e andava, sem saber ao certo por onde ia, nem ao

menos onde ia chegar.

Constantemente, eu via aproximarem-se de mim, dois bichos
enormes, meio cães e meio ursos, de pelo eriçado, terríveis!

Assim que eles chegavam, eu parava de andar, temeroso. Eles,
então, ficavam andando à minha volta, me farejando e emitindo
rosnados ameaçadores que me davam calafrios.

Enquanto eles se afastavam, a todo momento voltavam a cabeça
em minha direção, como para se certificarem de que eu permanecia

estático.

Assim que desapareciam do alcance da minha vista, eu

recomeçava a andar.

Isso acontecia por duas, três vezes. Os bichões vinham, eu
parava. Eles sumiam, eu recomeçava a andar.

Em dado momento eu chegava a uma parede imensa, surgida
não sei de onde e nem como poderia ter dado nela.

E eu, então, andava por muito tempo ao longo daquelas paredes,
só podendo ir em frente, meu movimento não retrocedia.

Depois de muito caminhar eu chegava, invariávelmente, à um
portal imenso, com grandes almofadas e uma argola, sem fechadura,
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que eu puxava na intenção de abri-lo.

Assim que eu abria o portal, os bichões enormes saltavam sobre
mim, rugindo alto, babando e arreganhando os dentes medonhos.

Era um susto de matar, que me fazia acordar sempre
sobressaltado e, ao mesmo tempo, muito intrigado.

Como era um sonho recorrente, eu me punha a pensar no
significado daquelas imagens tão estranhas.

Mas vamos deixar sonhos premonitórios para serem decifrados
depois ...

Meu mandato como deputado estadual estava chegando ao fim.

Foram oito anos de árdua luta em prol do povo, mas eu queria
alçar um novo vôo. Eu queria maior abrangência. As grandes Minas
Gerais já eram pequenas para minhas asas de grande envergadura. Eu
queria um vôo federal!
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Eu sempre gostei muito de boi.

Não era só pela sua conformação robusta e postura elegante, sua
calma pachorrenta e os rompantes viris, mas, também, pela sua alta
rentabilidade.

Entre os vários negócios que eu gerenciava nos finais de
semana, nós, meu cunhado Sebastião Rodrigues Coelho e eu, tínhamos
sociedade numa agro-empresa de engorda de gado.

A gente comprava os bois, engordava-os e depois os vendia com
uma boa margem de lucro.

Após algum tempo de associação, resolvemos desfazer nossa
parceria.
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Mas eu já estava muito ligado ao negócio e aos bois, e queria,
pois sabia com certeza que era muito rentável, continuar no ramo.
Sendo assim, decidi comprar uma fazenda para mim, aquilo já estava
arraigado ao meu espírito havia muito tempo.

Desde Guanhães, região de pecuária, depois no Triângulo, na
preparação de pastagens, enfim, eu teria uma fazenda.

Depois de muita procura, achei uma, ótima, em Ecoporanga, na
parte norte do estado do Espírito Santo.

A terra era plana, boa para o gado, que não precisava subir e
descer morros, facilitando a engorda.

Em questão de pastagem, a área já estava formada em sua maior
parte, nos restando pouco a fazer, a não ser a manutenção dos pastos
prontos e formação de outros em pequenas partes isoladas.

Isto aconteceu enquanto eu era deputado estadual. Mudaram,
então, meus hábitos nos finais de semana.

Ao final da sexta feira, eu pegava minha 020 e ia, estrada afora,
até Ecoporanga para ver como corriam as coisas por lá.

Todos sabem que, para criação de gado, é preciso muita
paciência e cuidado. Eu mandava encilhar meu mangalarga, marchador

por excelência. Se colocassem um prato de água na garupa dele, garanto
que não derramaria uma gota sequer.

Em cima daquele conforto, eu ia correr a fazenda e verificar o
estado dos pastos e dos animais.

Os pastos eram de colonião, com aquele verde escuro que
denotava o bom estado da pastagem, o que permitia ao gado, criado na
larga, um bom aproveitamento e acréscimo de peso.
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Domingo à tarde,já tudo verificado, eu chamava meu capataz e
dava as diretrizes para a semana:

- Juarez, está faltando sal no pasto do meio. Já mandei vir da
Botica de Ouro os micro nutrientes necessários à mistura. Você pese
tudo com muito cuidado para não haver excesso nem falta de nada.

- É preciso banhar os lotes cinco e seis porque estão com muito

carrapato.

- Encomendei óleo queimado na cidade. Deve chegar amanhã.
Você aproveite o banho para curar o que tenha bicheiras.

- O pasto de cima está muito pisado. Leve os bois para o pasto

do mangueiro que o capim lá está no ponto.

- Providencie uma turma para bater o pasto do Ângelo. Tô

achando que ele está meio sujo.

Eu gostava muito dessa rotina saudável dos fins de semana.

Outra coisa que me apresentou resultados excelentes, foi uma
tática que adotei com respeito às eleições.

Para fazer uma campanha eleitoral, logicamente, existem gastos,
não poucos, para que tudo corra com a fluência necessária e nos deixe
tranqüilos e seguros quanto ao decorrer da campanha, viagens, cartazes,
panfletos, palanques, entre outras coisas.

Nunca fui patrocinado por ninguém em minhas campanhas e,
evidentemente precisava de verba para tal.

A tática era a seguinte: Montávamos a cavalo, eu e Juarez,
corríamos o gado e eu escolhia e mandava separar 800 garrotes nelore

para engorda especial. Era a minha verba para a próxima eleição que
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ficava assim garantida. Esse método revelou-se perfeito para custeio

de campanha. Eu era eleito e já separava mais 800 bois para engorda.
Na época de começar a campanha eles já estavam no peso ideal e com
bom preço no mercado, o que me deixava sossegado quanto às despesas
para as eleições, ainda mais porque as regiões de campanha tinham que
ser ampliadas, já que eu visava a um cargo federal.

Entrei em campanha que correu como o esperado e, tudo
quitado, compromissos cumpridos, eleitorado visitado e propaganda
conforme o estipulado, fomos às urnas, pela primeira vez como
Deputado Federal.

Em 15 de novembro de 1978, fui eleito novamente, agora com
55.480 votos, e de novo, muito mais do que o necessário à minha

eleição, me fazendo concluir que o meu trabalho na Assembléia
Legislativa e na propaganda eleitoral foi de competência, tendo o
reflexo esperado perante o meu eleitorado.

Tudo mudou novamente.

Meu ambicionado vôo federal me levou à Brasília, onde passei
a residir em um apartamento, funcional e com algum luxo, fornecido
pela Câmara a todos os deputados eleitos.

Meu cotidiano, naquela época ficou muito mais tranqüilo.

Entre nós, deputados, existia um convívio excelente.
Formávamos uma equipe unida, lutando pelo desenvolvimento do país.

Eram muitos os planos, as opiniões, compartilhados entre todos com
intimidade. Conversávamos muito, tanto em plenário como
particularmente.

Todos podem Imagmar o comportamento de homens que,
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colocados ali pela vontade do povo, almejavam atingir seus objetivos,

alcançar aquilo a que se propuseram. Estávamos sempre nos esmerando
em cada ponto dos projetos, colhendo opiniões, baseando dados,
tentando aprimorar questões públicas e especificar generalidades,
focalizar atenções para determinada área, enfim, trabalhar para resolver
problemas relativos a setores variados.

Dessa maneira, meu mundo cresceu.

Nas sessões diárias da Câmara, eu escutava o pensamento de
todo o Brasil, representado pelos parlamentares, que traziam de todos
os rincões, as propostas de sua gente.

Fora da Câmara eu recorria aos ministérios pleiteando verbas
para a saúde, principalmente. Eram hospitais a serem instalados, postos
de saúde, médicos e sanitaristas. No final das contas, eu queria mesmo
eram obras, melhoramentos que fizessem diminuir a dificuldade de
todos, que sanassem aquelas carências tão decantadas no decorrer da
minha vida.

Já na Câmara íamos à tribuna, debatiamos pontos polêmicos,
decidíamos os rumos do crescimento nacional.

Às vezes, os discursos eram tão apaixonados que me lembro de
um fato chocante.

Um dos deputados, meu vizinho de apartamento, Dr. Cristóvão
Chiaradia, um homem bom, íntegro, que se entregava de corpo e alma
às questões que defendia, subiu à tribuna para um pronunciamento.

Nesse dia ele estava peculiar, particularmente imbuído de um
propósito que defendia veementemente. E ele gesticulava, levantava a
voz, agarrava a base do microfone, se emocionava verdadeiramente,
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passando a todos nós a certeza e a urgência do ponto pelo qual ele se
empenhava.

Em dado momento, num frêmito doloroso, foi atacado por um
infarto, vindo a falecer ali mesmo na tribuna.

Enquanto todos acorriam em socorro ao nosso ilustre amigo,
pudemos constatar que ele já vinha apresentando problemas cardíacos,
visto que, em seu bolso, encontramos um comprimido de Isordil, que
se houvesse sido tomado antes do seu discurso enfático, talvez tivesse
mitigado a ação da emotividade sobre seu coração e ele talvez estivesse
entre nós até hoje.

De qualquer forma, aquilo foi um fato marcante para todos nós,
que verificamos a realidade do empenho geral, de corpo e alma, em
alcançar os objetivos propostos.

Meu dinamismo era muito, muito grande. O trabalho era minha

diversão e meu lazer. Eu estava sempre pronto a empreender coisas, a
me empenhar por uma causa, sem descanso ou lassidão.

Terminada a semana cansativa de Brasília, eu tomava o avião,
vinha pra casa e, nem bem chegava e via a família, já estava, de novo,
em viagem para cuidar da fazenda e dos meus negócios menores.

Eu era muito produtivo àquela época também.

Findo meu primeiro mandato como Deputado Federal,
candidatei-me à reeleição.

Idem, idem, idem, no programa, na campanha e na eleição.

Eu estaria, novamente na Câmara Federal por mais quatro anos,

novamente, insofismavelmente, eleito pelo povo.
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Correu tudo de acordo com as expectativas e as condições
propostas. Foram quatro anos quase idênticos. Sessões na Câmara,
requisições junto aos ministérios, debates, discursos, dedicação às
necessidades, etc.

Porém a época era de transição política.

O povo, cansado de vinte anos de ditadura militar, reivindicava
mudanças na política. O que ele exigia mesmo, era uma democracia

em que se pudesse escolher um presidente, um homem do povo para
dirigir os movimentos e diretrizes do país. Não se queria mais um

fardado nomeado de acordo com a vontade, não se sabe de quem, para
administrar nossa nação.

Era chegada a hora de transferir o direito de tutor aos filhos,
tomados maiores de idade, para que eles mesmos fossem donos de seus
próprios atos e do seu próprio futuro.

Não que o governo militar tenha sido ruim, foram feitas muitas
coisas boas, no mínimo, em duplo sentido.

A Transamazônica, por exemplo, foi uma obra de vulto.
Imaginem vocês, abrir uma estrada no pulmão do mundo! Qual seria a
finalidade senão a de explorar os recursos naturais já tão escassos no
nosso planeta?

Deve ter sido muito difícil e, principalmente, oneroso. A pena é
que ela nunca foi concluída e não serviu para nada, a não ser

desequilibrar o meio ambiente e ficar abandonada, sem serventia.

Outra coisa que a nossa ditadura fez, foi alimentar novas idéias

para que o povo pudesse crescer, não só ideológica, mas culturalmente.
Foram, literalmente, caçados, muitos jornalistas, escritores, músicos,

143



enfim toda sorte de artistas e novos pensadores que ousassem
questionar os novos rumos.

A única pena é que mataram muitos jovens e homens de caráter
que talvez pudessem ter sido de valia para o Brasil.

A ponte Rio - Niterói! Que progresso tecnológico nós tivemos
na área do concreto armado! Tornamo-nos um dos maiores do mundo
no setor.

Só lamento ter custado tão caro, e a dívida externa brasileira ter
chegado à maior do mundo, sem condições de quitação, à não ser o
pagamento perene dos juros.

É, foi um governo altamente significativo para todos nós.

Mas não vamos nos alongar em julgamentos. Afinal de contas,
governar um país grande como o Brasil não é tarefa para qualquer
aventureiro que se diga de pulso e competência.

O fato real é que a grande maioria de nós queria mesmo a
transição já mencionada.

Havia quem ainda defendesse o regime, mas a maioria, mesmo
nós, da ARENA, que era o partido do governo, sabíamos que era hora
de mudar.

Foi no dia da votação, no plenário da Câmara, para a decisão
sobre eleições presidenciais, as famosas "Diretas já", que aconteceu
um fato, no mínimo, curioso.

Todo o país estava mobilizado na campanha para presidente,

todos estávamos imbuídos da vontade de exercer nosso direito
democrático do voto, estávamos cansados de nomeações para o cargo
maior, de dirigente dos nossos rumos.
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Nesse dia, fomos, eu e meus colegas deputados, cumprir nosso
dever de defender a vontade do povo que nos elegeu e a quem,
realmente pertence a nação.

Eu, particularmente, não tinha a menor dúvida a respeito da

questão. Vários companheiros meus, do mesmo partido do governo,
tinham a mesma opinião.

Era hora de mudar!

Ao chegarmos à Câmara para a votação final da questão,
ficamos estupefatos!

Fomos proibidos de entrar! Fomos impedidos de votar pelo
nosso nobre senador, José Sarney, que, literalmente, barrou nossa
entrada na Câmara, presumindo, sem respeitar nosso direito de opinião

a que o nosso cargo fazia juz, que votaríamos a favor das almejadas
eleições presidenciais.

O mais curioso de tudo é que o baluarte do regime, naquele dia,
o senador José Sarney, acabou sendo o presidente eleito e empossado,
vice que era, em suplência do presidente falecido, Dr. Tancredo Neves.

Seu governo, então, conseguiu o recorde nacional e de grande
expressão mundial: levou a inflação no Brasil ao patamar de 80% ao
mês, fazendo estragos inomináveis à economia nacional.

Gostaria, aqui, de fazer uma pequena interrupção para fazer
algumas considerações sobre aquele pesadelo que eu vinha tendo
enquanto deputado estadual.

Não sei se vocês se lembram, eu sonhava com uma planície,
dois bichões, as paredes inexpugnáveis e o assalto final das feras.

Não que eu seja previdente no sentido estrito da palavra, nem
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quero me arvorar a analista, visto que não o sou. Mas em minha análise
selvagem, creio que o meu subconsciente havia percebido o rumo que
a política do Brasil vinha tomando.

Talvez a planície fossem os tempos em que trabalhei livre de
impecilhos, em campo aberto mesmo, no Triângulo, no Vale do

Jequitinhonha, depois como deputado, levando a saúde a cada um e
finalizando com a Serra do Cipó.

Naquele tempo eu não lidava com política no sentido de tramar
estratégias e coligações para aprovação de medidas. Eu apenas tomava
conhecimento de problemas e procurava resolvê-los, pura e
simplesmente.

Com certeza, os bichos, que me sondavam, eram as polícias
naturais da política ditatorial - vigente na época - que não deixavam
campo livre para comunismos ou socialismos ideológicos.

A muralha, que se ergueu, foi a censura aos meus pontos de vista
de mudanças, meu desejo de novos rumos.

O assalto final, em minha opinião, foi o impedimento físico ao
voto, que, apesar de minha ausência e de outros colegas, não nos
impediu de alcançarmos a almejada democracia.

Além de tudo, acho que o meu sonho era uma decorrência

natural do processo de politização nesse país tão sofrido e ignorante.

Bem, águas passadas não movem moinhos, então vamos em
frente com nossa narrativa.

Meu segundo mandato estava terminando, junto com o velho

regime.

Candidatei-me, novamente, a deputado federal, aspirando tomar
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parte na edificação da nova política do nosso novo país.

Só que aconteceu uma série de coisas com as quais eu não
contava.

A primeira delas, foi que, como deputado federal, em Brasília,
durante oito anos, eu ficava como que em segundo plano frente ao
eleitorado.

Antes eu trabalhava entre o povo, levando-o aos hospitais,
conversando com um a um, procurando os problemas individualmente.
Enfim, eu lidava com os eleitores diretamente.

Mas quando eu tinha um projeto para instalação de um hospital
aprovado, por exemplo, ele era executado, mas os créditos iam sempre
para o governo federal, que foi quem fez a obra.

Era como se eu estivesse nos bastidores do teatro, preparando
cenários, consertando roupas, corrigindo os músicos de fundo,
aprimorando a iluminação, cuidando da limpeza da cena.

Só que, quem aparece em público e recebe os aplausos são os
artistas que encenam a peça, ficando, o resto da equipe de produção,
sem crédito junto aos espectadores.

Outra coisa que aconteceu foi a mudança concomitante do
eleitorado.

Ora, em oito anos, toda a meninada que tinha dez anos quando
eu trabalhava com o povo, tomou-se maior de idade, em conseqüência,

eleitores. E eles não me conheciam mais, pelas mesmas razões citadas
anteriormente, ou seja, eu estava fora da cena.

Além disso e para agravar a minha situação como candidato, eu
precisaria de muitos votos a mais, visto o aumento expressivo do

147



eleitorado.

Mais ainda, todos estavam cansados do velho regime e até a
imprensa apupava os partidários do falido sistema de governo. Como
eu era da ARENA, essa legenda, creio eu, me trouxe uma pré-
indisposição por parte do povo.

Resultado: não fui reeleito.

Apesar das justificativas, perder as eleições para o meu terceiro
mandato como deputado federal me deixou catatônico.

Eu não fui forjado para perdas e fiquei estarrecido.

Parece que o mundo fugiu de sob meus pés.

Fiquei frustrado por não ter conseguido mobilizar o eleitorado
a votar em mim e me sentia perdido num mar de considerações sobre
o que era, realmente, o sentido da política.

Será que o homem, para se conservar no cenário político, tem
que mudar de casaca em função da posição interna que ele tem que
ocupar numa estrutura governamental?

Eu sempre havia tido a mesma postura e atitude em relação ao
povo e ao governo. Sempre havia sido solidário com os eleitores e

colegas de Câmara em todos os atos de minha gestão, mas, tive
impedimentos dentro da própria casa legislativa. Por que?

Por que, em contrapartida, um homem como José Sarney,
defensor acérrimo da ditadura a ponto de nos impedir de votar a favor
da democracia, podia posar como vice, e depois como presidente de
uma nova república?

Parece-me que os interesses pessoais são a mola que move a
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maioria de nossos dirigentes em detrimento da sociedade como um
todo. O que não era, absolutamente, o meu caso específico.

Realmente, aquela frustração não cabia em mim.

Mas, no mundo, o tempo e seus maquinismos transformam tudo
o que está girando com ele mais cedo ou mais tarde.

Assim, novas mudanças já estavam ocorrendo quando não
consegui a reeleição.

Parece que a vida tinha outros planos para mim, e, mesmo sem
saber quais eram esses planos, tratei de erguer minha cabeça e seguir os
novos rumos que descortinavam em meus horizontes.
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Na Fazenda em Ecoporanga

FUNDAÇÃO
PERCIVAL FARQUHAR
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Mesmo com tudo que aconteceu, havia gente que me
conhecia, que conhecia minha têmpera e os moldes em que fui forjado.

Havia gente que sabia,não só do meu potencial, como do meu
trabalho feito como administrador e gerente de finanças, que precisava

de um homem honesto para dirigir uma entidade.

A Fundação Percival Farquhar era uma entidade benemérita,

como o título pode atestar. Esta fundação era, e ainda é, proprietária da
UNIVALE, uma instituição de ensino superior, situada em Governador

Valadares, cidade onde tenho fácil acesso e muitas amizades, já que eu,
havia muito tempo, tinha raízes comerciais muito desenvolvidas ali.

Convidaram-me, como já disse, pelo meu passado
administrativo para a presidência da Fundação que se encontrava em
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péssima situação econômica, necessitando, por isto, nova injeção de
valores para sanear suas finanças.

Aceitei imediatamente, colocando-me, totalmente ao dispor da
Fundação, o que me deu novo alento em minha escalada de sonhos.

Eu me lançava novamente ao trabalho. Estava, outra vez,
empregando minha energia em uma instituição com finalidade social.
Estava, de novo, trabalhando para a população, proporcionando
melhorias para o ensino e a cultura do nosso povo.

E o melhor era que eu estava em minha praia, administração de
finanças e serviços.

Como sempre, levantar dados e observar os pontos fracos da
administração anterior visando às correções necessárias e implantação
de novos métodos.

A principal fonte de renda da Percival Farquhar era a UNIVALE.
Nossos esforços seriam dirigidos a ela.

o Campus era excelente. Estava localizado em um outeiro, com
vista ampla para todos os lados, era bem arborizado e se faltava uma
construção ou outra, era um problema quase secundário.

Se as instalações eram adequadas, nos restava estabelecer quais
os pontos falhos na arrecadação e no funcionamento geral da
universidade.

o quadro de funcionários era o estritamente necessário, não
cabendo cortes ou contenção de despesas.

O almoxarifado e os setores de material apresentavam mais
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necessidades do que excessos, também não comportando
enxugamentos.

Nosso grande problema era na receita.

A inadimplência acarretava um déficit enorme e, de forma
alguma, a Fundação poderia sobreviver com tal ônus.

Comecei enviando cartas aos devedores, onde lhes comunicava
as nossas dificuldades e a falta de condições para manter a universidade
nos moldes a que se propôs.

Isso deu resultado, em parte. Alguns pais se sensibilizaram e

regularizaram, de imediato, a situação. Mas ainda não era o suficiente
e comecei a convocar os pais dos estudantes em débitos para
entrevistas.

Ai, quantas noites fiquei sem dormir, sentindo pena ante o

desespero de algumas famílias por não conseguir custear os estudos dos
filhos!

Havia pais que me pediram escalonamento das dívidas, com o
que, quase sempre concordei. Outros, vendo insolúvel o p~oblema,
simplesmente retiravam o filho aluno da universidade, depois de muito
choro e até demonstrações de desespero.

Mas a verdade era que a Fundação Percival Farquhar não tinha
condições de arcar com aquele prejuízo e eu tinha que ser duro senão
eu não conseguiria reerguer nossa instituição.

No final das contas, fiz o que me foi possível. Negociei prazos,
ofereci bolsas, apertei os que eram, simplesmente desleixados e

consegui melhorar expressivamente nossa arrecadação, sem nunca
haver mandado algum aluno embora taxativamente.
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Com a melhora das finanças, resolvi construir um prédio novo
de que a faculdade precisava, segundo minha análise.

Foi o Centro de Feiras e Eventos que, depois de pronto, recebeu
o meu nome.

Faço questão de frisar que, assumindo a Farquhar sem um
centavo sequer, ergui e inaugurei o prédio sem deixar nenhuma dívida.

Vendo a saúde recobrada em nossos cofres, todos me
congratularam. Mais ainda, fui convidado a integrar o Conselho de

Curadoria da UNIVALE, fazer parte, agora, da regência dos estudos
administrados lá.

A universidade passou a ser um exemplo de academia. Não
havia nepotismo, todos os cargos eram concursados, nacionalmente,
nos dando, com isso, um nível absolutamente melhor do que a maioria
das faculdades.

Preciso de mais um instante de atenção para enfatizar um
problema do ensino no Brasil.

Desde algum tempo, as nossas universidades vêem adotando um
sistema de ensino, copiado da Bolívia, onde não há repetência por não
se alcançar o patamar esperado ao final do ano.

Esse patamar, a meu ver, é o mínimo necessário para que um
profissional possa exercer a sua função na sociedade, como tal. Será

que podemos abrir mão dos conhecimentos necessários para o ingresso
numa carreira esperando adquiri-los no decorrer do tempo?

Sempre achei que o profissional sai da escola, na plena acepção
da palavra, formado na matéria que resolveu abraçar. Uma faculdade,

então, tem o dever de só, e apenas só, diplomar quem cumprir as
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exigências que o ensino requer.

Tenho orgulho de participar como Membro Nato do Conselho
Curador de uma universidade reconhecida, nacionalmente, pelo seu
êxito na formação de profissionais em diversas áreas.

Minha missão e trabalhos na Fundação Percival Farquhar havia
terminado, com êxito. Era tempo de partir para uma nova jornada na
busca eterna de nossa realização - a felicidade.
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o Magnífico Reitor da~niversidadeVale do Rio Doce,
Praf. gr. Marcelo Marigo, nuso de sua~ atribuições e de acordo

com a portaria niv /2002 de 12 de julho de 2002,
antes serviços prestados



---------~---------
Honra a quem sai

~N;{NÀRIO
EDITORIAL

Com a posse do cmpm:>á-
rio Ahnyr Vargas na presidên-
cia da I'undação Percival
f'arqhuar-e dos demais elei-
tos - a entid:lde manrenedora
da lInivale dá seguimento à
política administrativa implan-
tado. Ires anos atr~s. que CO[-

tou rui própri.l carne p.ml con-
seguir superar obst;ículos c
imensas difículd:ldcs vividas
à época. A continuidadc d:1
filosofia fica claramente de-
monstrada na transição har-
moniosa da :mliga prcsidên-
ciu paru a ulllal. o que:. de:per
si. signifka (IUCa instituição
segue no caminh? lf'.tç;ldo. no
planejamento adotado. visan-
do as metas estaheleeidas
rc:la direção anterior.

A confiançn que a comu-
nidade deposita nos atuais

dirigenles da enridade dis-
pc..:o~amaiores (':ufrH.~nt;Jrio~.
vez que são cidadãos
prí."Slanlcs. envolvidos sem.
pre nas qucslõcs (IIH' são
consideradas importanlcs
para {jovernador Valadares e
regido. além de inlegrantes
dc entidadc.~ rcpresenlativas
,k nossa sociedade. elll seus
diversos segmentos. já prova-
dos e :lprovmlos quanlo à de-
dicação aos interesses muiu-
res deslu comunidade.

Mas. importante deslacar
qucm translere o bastão. pela
coragcm e determinação as-
sumidas Ires anos arrás. lIa-
quela instillliçâo. O ,:mpmsá-
rio Vicente Guabiroba. sem
dúvida. despontou. como pre-
sidente da FI'F, em conjunto
com seus colegas de direção,
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<mo V""",*,= -lO c 16 ck JUlho ck 1003

quando, assumindo a institui.
ç.io no momento cm que vi-
via difícil crise. cujo final nin-
guém poderia assegurar qual
,e,ia. Icve a coragem. a tlr-
meza " a (!l:ll:rllli'lação em
adot'lr ml~didas uur:!s. "cor-
lando na própria camc", ,I<;.
s:Jllando situações ddkadas
e assumindo respons'lbilida-
des. cujos frutos podem scr
visl<1s agora. com a harmo-
nia administrativa que 'I en-
lidllde vive. podendo proje-
lar cres<,:Ím(:nto em lodas as
suas iirca~.

Qu:mdo cUlnprir",,,lIallllls
e confiamos nos quI' agonl
as,lIrnem. é preciso honnlr
a,(neles que ,aíram e deixa-
ram bck, ""eml'l.., de dedica-
ç1;o c de amor a CillVCrIladOl'
Valadares.



Amigos da Fundação Percival Farquhar
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Ao final de três anos como presidente da Fundação Percival
Farquhar, entreguei meu cargo ao Sr. Almir de Paula Vargas.

Cumpridas as formalidades de transferência do cargo, fui
convidado para um jantar de agradecimentos e reconhecimento pelos

meus serviços prestados à Fundação.

Estávamos em Governador Valadares, e o jantar transcorreu sem

muitas formalidades, e, entre um brinde e outro, conversamos
animadamente sobre vários assuntos.

Estava lá reunida, toda a minha equipe e o grupo da Fundação,
juntamente com a minha assessora, Uard Shalub, que, sabendo do meu
retorno a Belo Horizonte na manhã seguinte, se prontificou a me
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acompanhar como de costume.

Mas ainda restavam pequenas questões por terminar e, zeloso

como eu era, pedi-lhe que ficasse para tomar as últimas providências,
ainda pendentes de minha gestão.

Fui dormir tranqüilo e certo, pelas congratulações recebidas, de
que tinha feito um trabalho significativo na Farquhar.

Como eu estava cansado - festas e acontecimentos sociais me
cansavam um pouco - fui dormir e tive uma noite sem sonhos.

Acordei relativamente cedo e tomei meu café, sem pressa. Eu
não tinha nenhuma tarefa a cumprir naquele dia, a não ser voltar para
casa.

Esquentei meu Passat alemão vermelho, completinho, com
direção hidráulica, câmbio hidramático, air bags, vidro elétrico, tudo a
que se tinha direito em matéria de automóvel.

Quem tem o costume de viajar, como eu sempre fiz, sabe a
diferença que faz um bom veículo. Melhora a performance na estrada,
encurta o tempo, dá mais segurança e cansa menos.

Esquentei o carro e parti de Governador Valadares para chegar
em Belo Horizonte pelo meio do dia, no mais tardar, ao final da tarde
dependendo, sempre, do que aconteceria no percurso.

Eu estava tranqüilo e sereno quando passei peio alto da Serra da
Piedade. Eu já estava perto de casa e, em menos de uma hora eu
chegaria ao meu lar, meu destino final.

A partir daí, recorro aos testemunhos dos agentes de seguro e
das pessoas que presenciaram ao que aconteceu, para dar continuidade
à minha narrativa sem interrupções.
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o único fato real ocorrido, foi que fui acometido de uma

ausência, não podendo precisar de quantos quilômetros. Só sei que meu
carro, pesado e automático, desceu a serra, incongruente, e foi bater na
lateral de um ônibus da empresa Gontijo, que vinha subindo em direção
contrária à minha, na altura do quilômetro trinta da rodovia que liga
Belo Horizonte a Governador Valadares.

No acostamento da estrada, estava estacionado um automóvel
Fiat e quatro pessoas que mexiam ou guardavam coisas em seu porta-
malas.

o choque, que rasgou a lateral do ônibus e me desviou da rota,
empurrou-me em direção ao Fiat estacionado, tornando o choque e as
vítimas, inevitáveis.

Para minha sorte, e maIS ainda deles, meu Passat bateu
lateralmente e na parte da frente do carro estacionado, de modo que os
quatro homens que estavam atrás do veículo, não tiveram maiores
problemas, socorridos rápidamente que foram.

Para me tirar de dentro do Passat, tiveram que cortar a lataria,
constatando que fui salvo pelo air bag que evitou um choque
diretamente maior.

Coincidentemente, passava pelo local um parente de Ondina,
minha esposa, que incontinênti, me levou para o hospital Felício Rocho,
em Belo Horizonte, onde fui imediatamente operado pelo Dr.
Guilherme Cabral.

Eu mesmo não sei o que ocorreu, só sei que, de novo, a vida e
o destino se combinaram numa das suas e me deixaram à mercê deles
mesmos, sem que eu tivesse capacidade de optar. Mudava mais uma
vez, e radicalmente, meu modo de existir.
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Eu, em coma e depois de sair dele, com a cabeça obnubilada,
não me lembro nem vagamente do hospital ou dos fatos que se
seguiram a ele. Já em casa. Deixo ao encargo de Ondina um rápido
relato do que de mais notável aconteceu comigo por aqueles dias.

- Vicente foi operado no dia 30 de julho de 2003 de hematoma
cerebral. A cirurgia foi feita pelo Dr. Guilherme Cabral, o mesmo que
atendeu nossa filha, Maria Célia quando ela foi acometida do
aneurisma. Na segunda feira Vicente passava bem e, na quarta feira já
pôde dar uma volta pelo andar do hospital, visitando uma conhecida
nossa cujo apartamento era ali ao lado.

Na quinta feira, quando o Dr. Antônio Lara, cirurgIao e
assistente do Dr. Guilherme veio fazer a visita rotineira, encontrou
Vicente tão bem que até mencionou uma alta no dia seguinte. Com o
médico ainda no quarto, ele começou a tossir e passou tão mal que o
próprio médico pediu uma maca e transferiu-o para o CTI.

Chegando lá, fizeram uma tomografia computadorizada dos
pulmões, pensando que o estado crítico pudesse ter sido causado por
uma embolia pulmonar, mas os pulmões estavam completamente
limpos.

Fizeram, então, um cateterismo, julgando ser um princípio de

enfarto e concluíram que não havia também nenhuma veia obstruída.

No dia seguinte, o Dr. Carlos Álvaro, seu médico cardiologista,
que acompanhava seu coração havia muitos anos, foi ao hospital e
levou alguns exames feitos no BIOCOR, quando Vicente tinha sido

operado pela segunda vez de ponte de safena, para efeito de
comparação com os exames atuais.

Compararam os testes e não constataram nada, arrancando do
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Dr. Carlos Álvaro o seguinte comentário:

- Isso é coisa lá de cima!

Ele estava se referindo a Deus.

Algum tempo depois, Vicente saiu do CTI e ficou mais alguns
dias no hospital.

Passados esses dias, voltamos para casa, onde meu marido ficou
por uns três meses na cama.

Quando dava alguns passos, era com alguém segurando-o para
que não caísse.

Ele desconhecia as pessoas, até os amigos mais próximos.

Tive que contratar enfermeiros para as noites, mas ele não
gostava. Durante o dia só ficava comigo e a Zélia que já trabalha
conosco há mais de quarenta anos.

A bem da verdade, Ondina não falou tudo. Ela e meu filho
Júnior estavam no hospital quando saí do coma e acharam, realmente,
que eu nunca mais voltaria ao normal.

Mas, espiritualistas amigos, presentes em minha vida, disseram
que receberam mensagens de que eu precisava continuar aqui e me
buscaram, "do lado de lá".

Fico questionando a lição real que a vida me deu com esse
acontecimento fatídico.

Sei, agora, que o homem vai além do seu corpo fisico.

Sei, agora, que preciso mudar o enfoque da vida, por razões
óbvias.

Sei que, lá fora, talvez aqUi dentro de mim, existe uma
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eternidade que rege todo o movimento do universo infinito e que
precisamos nos alinhar com essa eternidade para fazermos parte
integrante e congruente com o seu processo evolutivo, que, através de
mudanças constantes, nos convoca a participar do seu ciclo divino, da
sua mágica quase irreal.

Com suas metamorfoses constantes, a vida nos tange a
comungar com ela e com o infinito, o milagre de sermos seres vivos,
mais do que tudo, sermos espíritos em busca da essência criadora nesse
universo em desabalada carreira.

Somos, acima de tudo, parte integrante dessa massa invisível e
etérea que preenche todos os espaços do cosmos e alimenta, desde as
estrelas até os grãos de areia, esse corpo único e infinito que engloba
tudo.
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Que a vida é misteriosa, não há dúvida.

Isso nos torna muito ignorantes quanto aos designios do uni-
verso, aos desígnios de Deus.

Não sei ao certo se um dom é um presente que nos foi dado ao

nascermos e desenvolvemo-lo com o passar do tempo ou se é apenas

uma casualidade estarmos no lugar certo e na hora certa.

Há quem diga que nada acontece por acaso.

Verdade mesmo é que, frente a esse mundo infinito que nos

rodeia, somos uma poeirinha ambiciosa que se arrouba a Deus no afã

de cumprir essa jornada rápida que é a vida.
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Todos nós recebemos presentes pela vida afora, que são instru-
mentos que nos permitem transformar dores em alegrias, desalentos em
esperanças, sofrimentos em sabedoria. São dádivas que, se bem uti-
lizadas, tomam-se nossa assinatura, uma espécie de impressão digital
de nossa alma, sôfrega e indômita em sua busca inevitável.

Só me resta então, para começar, agradecer, por tudo que me foi
dado aqui, por todas as oportunidades que tive e procurei explorar da
melhor maneira possível.

O bambu sempre me chamou a atenção. Pode ventar com força,
que ele, rijo e altaneiro, sabe se vergar sem medo e, estalando entre seus
nós flexíveis, mantém-se firme e forte no lugar onde a natureza o colo-
cou.

Nosso mundo é de uma rigidez cadavérica. É inflexível em seus
princípios e valores que enaltecem a matéria e a forma concreta ficando,
assim, muito mais sujeito às mudanças e transformações.

Creio que devemos buscar a flexibilidade do bambu na sabedo-
ria, no fato de podermos enfocar o mundo não só como ele se apre-
senta, mas no que ele traz nas entrelinhas. Um fato não se resume só no
que o causou mas, e principalmente, no efeito que possamos perceber
da atuação do destino e de Deus na nossa comunhão com o infinito.

Não acredito em caridade. A caridade nos coloca numa posição
superior em relação a quem acreditamos que a merece.

Prefiro colocar as coisas como compaixão. É ter uma empatia
com o outro, sentirmos como aquele se sente, e fazermos aquilo que
julgamos de bom alvitre para nós mesmos, o que nos trará paz de es-
pírito, emanando sossego ao nosso redor.

Queria ressaltar também, a força de ser aguerrido. De ter
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coragem e ousadia com determinação. Isso é acreditar. Temos que

acreditar naquilo a que nos propomos, para alcançarmos o sucesso em
nossos objetivos.

Aliemos essa fé ao binômio de Kutuzov: calma e paciência. Aí
suplantaremos os exércitos e as hordas injustas que nos afligem, vence-
remos o sofrimento em sua causa. A fé aliada à prudência nos empurrará
para o nosso destino, que é quem controla tudo.

Acontece, agora, um fato engraçado e estranho ao mesmo
tempo.

Através da janela que dá para fora, nos aparece um pássaro
como nunca vi igual. Ele é multicor como uma arara e não sei como
pôde vir aparecer aqui, na cidade. Parece-me mais um enviado dos céus,
a nos comunicar a existência de um mundo maior, de dimensões que
se agigantam cada vez que nos propomos a invocá-las. É como se hou-
vesse um intercâmbio entre nós, como almas, e a realidade espiritual
que nos envolve, invisível.

A vida é feita de atos. Os atos são feitos de escolhas. As esco-
lhas definem nossos valores que são o espelho de nossa essência, nossa
razão de viver, nossa crença e nossa fé nessa busca interminável da fe-
licidade.

Como dizia Schoppenhauer, "É considerável erro pensar que
nascemos para sermos felizes." Na realidade, a felicidade é só uma
busca incessante. É o que nos faz crescer. Estar sempre buscando,
procurando melhorar, evoluir enquanto homens, cientes de nossa pe-
quenez.

Construir sobre o passado, transformando-nos no presente em
busca da paz de espírito no futuro.
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Acredito que o mundo é mutante. "Nada se cria, nada se perde,

tudo se transforma", já dizia Lavoisier. E ainda Sheakespeare: "Existem

mais coisas entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia". Pa-

cientes, devemos deixar que os frutos de nossas ações, bem adubadas

pela consciência, amadureçam em seu devido tempo, sempre regados

pelo amor, que é essencial, e poderemos colhê-los com êxito para toda

a humanidade.

Esperança é fé no porvir. Sabendo que a liberdade que temos é
o direito de escolher nossa prisão, devemos ser íntegros, um só com
nossa essência, sinceros conosco mesmos, leais ao nosso espírito, que
amplia o nosso campo de ação, libertando-nos dessa prisão única, a
matéria.

Aos jovens é deixado o mundo como ele vem sendo feito desde
os primórdios. É preciso que se esforcem para realizar seus sonhos,

transformando o mundo em função da sua busca eterna, para deixá-lo,

depois, aos mais jovens que o herdarão, melhorado e ampliado em seu
todo. Quero crer que dificuldades sempre existirão, mas que sejam con-

sideradas conselhos e indicações do caminho a seguir, sempre em busca
da verdade que é invisível.

Agradeço aos meus filhos por terem colaborado comigo em
todos os sentidos.

Meu desejo é que sejam aguerridos, que lutem pelo que queiram

na vida, que realizem seus ideais. Não desperdicem nem desistam das

oportunidades que a vida oferece e para percebê-las é preciso acom-

panhar o ritmo do universo, pois é neste ritmo que elas acontecem, e,

aí, conseguiremos ver sua manifestação.

Precisamos, sempre, ter consciência de que somos pequenos. O

orgulho nos cega, e um dos instrumentos que nos capacita mais nessa
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vida imensa é o conhecimento. É preciso estudar e conhecer as leis que

regem o mundo e a vida, aliando a isso os nossos ideais.

Gostaria, nessas pequenas conjecturas, de ressaltar uma fábula

de Esopo, da qual gosto muito. É a fábula da lebre e da tartaruga.

Aquela mesmo em que a lebre dorme e a tartaruga vence a corrida.

O orgulho pelas qualidades é o que faz o desprezo tomar conta

das atitudes, nos faz menosprezar os outros, antagonistas ou não. E, se

nesta vida paramos relaxados, podemos nos deparar com situações in-

desejáveis, ou até insuportáveis. Devemos ser como a tartaruga, pa-

cientes, esforçados, assumindo nossos defeitos que serão suplantados

sempre que nos esmerarmos, incansavelmente, em nossos objetivos. E,

mais ainda, se levarmos em conta que a corrida da vida não é uma com-

petição, a não ser conosco mesmos, no nosso galgar de degraus.

Quanto ao Brasil, sabemos que é um país rico em vários senti-

dos.

Na grandeza do território que comporta diversos climas, tor-

nando-o, com isso, de grande produtividade agrícola. É um celeiro no

mundo.

Na diversidade da flora, tropical e subtropical, fazendo-nos o

pulmão do mundo.

Na nossa etnia variada, comportando misturas alegres de todos
os tipos, sem preconceitos, festejantes, abertos a tudo e de índole pací-
fica.

A ignorância e a pobreza são características do povo brasileiro.

Peço à nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que nos ajude, no

sentido de iluminar os corações do nosso povo, nos livrando das

enormes diferenças sociais e da miséria da fome, da sofreguidão na
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busca de mais beneficios egoístas e que ela nos mostre os outros va-
lores desta vida, muito maiores do que o ideal competitivo do capita-
lismo galopante que assola tudo e todos.

Precisamos, sim, educar essa gente, dar-lhes escolas e condições
para que possam expandir suas capacidades amofinadas pela fome e
pelas doenças. Precisamos educar essa gente para termos políticos
melhores, que deixem os egos de lado e trabalhem como deveriam
fazer, a favor do povo e não de si mesmos. Merecemos governantes
honestos em quem possamos confiar.

Precisamos educar essa gente porque a ignorância é indigna.
Ninguém merece viver sem acesso ao conhecimento que, mesmo in-
visível, é a bagagem que se traduz em atos concretos que são a forma

de expressão humana.

Ao presidente Luís Inácio, dedico-lhe uma leve censura. Você
teve a oportunidade de ser um herói. O povo brasileiro idealizou-o
como tal. Mas, não sei se sua inaptidão em gerência,sua ideologia sim-
plista ou descaso mesmo, não nos livrou da mesquinhez da corrupção
e da aplicação errônea dos valores que você tanto realçou em sua cam-
panha.

Mas ainda resta uma esperança. Quem sabe, se por falta de
opção, você tenha mais uma oportunidade de ser leal ao povo que o
colocou aí, onde você está, e de quem você, mais que todos os outros
presidentes, faz parte em origem primária.

E, finalizando, penso que estamos aqui na terra para evoluirmos.

O homem evoluiu, muitíssimo, tecnológica e cerebralmente.
Mas continua na época das cavernas em questões espirituais. Fazemos
os mesmos ritos tribais, sem nenhuma mudança real nas atitudes.
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Existem inúmeras tendências religiosas, mas, a maioria delas
nem arranha a verdade que continua insolúvel.

Acredito, com força, que somos espíritos em carne e osso, e essa
matéria, sem o direcionamento adequado, é o que nos leva ao sofri-
mento.

É preciso realçar nossa espiritual idade, desprezando toda e qual-
quer forma de egoísmo, que nos prende, ainda mais, nessa forma tão
densa.

Se conseguirmos nos tomar mais fluidos, essa fluidez nos ele-
vará o espírito, nos aproximando mais de Deus, que é o que nos fará su-
perar a matéria, esta prisão rígida que nos traz tanto sofrimento.

O caminho tomado pela humanidade com seus valores, só tem
conseguido destruir o nosso planeta e, com isso, destruímos a nós mes-
mos, já que ficaremos sem casa, vagando pelo espaço afora.

Tenho certeza de que aumentando a nossa espiritualidade,
acabarão os jugos, as contendas, a miséria e até a fome.

Precisamos de um mundo mais leve, menos árduo, onde a tran-
qüilidade e a bondade reinem, e, em comunhão com o Deus, sejamos

merecedores da perfeição infinita desse universo.
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PoS•• Hoje. segunda-feira. dia 1S, às 20 horas. no
• Ao Bar', o lançamento do livro' Belo Horilonte Ano
100 Crônicas de Roberto Drummond", Como (o", os
amigos lá. O livro não custa nada: é uma lembrança do
HOJE EM DIA,

o sr, Vicente Fernandes Gua-
blroba,. quando .p~JiDnclaTa lIeIl
dJlIe1UWO, duran1e' a lnaugm~
Çl9 das nOTSS lnsta1aç(Sel cJ~

Auto Peças Ltda.

A" vida. soelal e cconomlea. 'de Guanhães está. hoje intima.
mente ligada. ao nome 'de Vicente Fernandes Guablroba- Nasci-
do em ltamarandlba, transferiu-se para a prospera cldade do
nordeste de Mlnu em 19{~, tomando-8e ho~m de negocio,
além de exercer o magilrterio, lecionando no Gltullllo Estadual

e na Escola Normal Ofi-
ciai daquela cidade.
Vicent& Ç;uabiroba t\

possuidor de vaatà eultu~
ra humanlsticlL, «meio' es .•
tudado, durante seis anos,
no 5eIp1nirlo de Dlam~.
Una,
RacUcalldo-lle em Gua.

nhies, IniCiou ~as atlvl
dades comerciais e baEl.
cárlas, IngTe!lsando nos
quadros de funclonnrlos
do Banco dalLavoura de
Minas GeraIs. Em ;:1,947,
um laço aietn-o- vêlo
prende-Io ainda mais
a Guanhã.ea: ClUto .••. '! com
li. Ondln.a. Coelho, fiiul1 de
tradicional !aml1la da re.
~lão_ Do p.T1laee nTattimo-
nia! naeceram ali 8eçuIn-
tes fillío.s: Ce1io, Karfa
Ce1l.., Luiz ClaudiO, HeI.
der e Vicente Fern&ndes
Gu&btroba Filho. Logo
que chegou 1. IIU& nova. cl.
dade, Ile ldenUtleou com
Rua. gente e hoje afirma
que «jamais romperá. os

l&çCS de aml~e que contraiu EI que se tornoU lmpo~lvel deI-
xar aqup,la terra hospitaleira e de gente tão amiga. e bou.

Uma vida a serviço do progresso
de Guanhães: Vicente Guabiroba

Ili-.lúl'ia dt> 11111 plÜl!io

(

0/110 voe( descobriu slla vocação de escritor? - que convile aceitar.
perguntallL Então, chegou a quinta1eira e o professor

Guabirobo entrou eufórico na sala de aula, com as
- Cometendo um plágio - respondo. provas de redação debaixo do braço. E anunciou:
Conto como foi: eu fazia a 3" série ginasial em - Quero que I'Ocêssaibam: aqui nesta sala aiste um

Guanhãe.\. Toda ugunda1eira l/ profesmr Vicente talento de escritor.A redaçãoque elefr.. é excelente...
Guabiroba. um rel'oludonária do ensino, igual aos fui afwldando lU! carteira, certo de que o talenUl
melhores que iria encontrar, mais tarde, em Belo de escritor era eu, com a crônica plagiada de Áll"Uro
HariZOlllt, dava uma redaçlio, valendo ponlOs, como Moreyra. Para agravar, minh" irmli mais velha,
prrll'a de I'ortuguês. Cada um de nós tinha que levar Consuelo. que vivia às turras comigo. tinha descober-
umo falha de popel almaço em branco na qual esere- 10meu plágio e ameaçam demUlciar tudo ao profes-
vuíUlllos ~obrelemo livre. sor Guabiroba.

Aconteceu que meu pai viajol/ para Belo - Podem estar certos - insistiu o professor
Horizonte e I'OI10ua Guanhães com revistas que ti- Guabirobo: é um talelllo de escritor. Tanto que dei
nham efeiro /nágico sobre minL Lá estavam "A Cena nO/adr.. a ek, com louvor...
Mudll", sobre os astros e estrelas da rádio, a revista Eu lá, morrendo de medo, certo de que seria de.
"O Cruzeiro", e ainda "A Cigarra" e "Eu Sei Tudo". nunciado, nwis cedo ou nwis lunJe, por minha irmã
Pois na •.Elt Sei ludo" li uma crônica de Álvuro Consuelo. Foi então que o professor Guabirobu. mun
Moreyra, que era um famoso escritor, membro d(J crescendo de entusiasmo, disse:
Academia Brasileira de Letras e militante de - Vou chamar o autor da melhor redoÇtio df:
Esquerda, e pensei: Português que alguma vez l~aqui 1/(/ [rente. pom que

- Esla cmnica tem que ser nunha! vocês o homenageiem e a História soiba que eu des-
Decidi então: I'OU copiar a crônica de Álmro cobri seu /alemo tU escritor...

More)'ra, como se fOHe minlla, e elltregar ao profes- Afulldei ainda mois 110 carteira, smtindo a minha
sor Vicente Guobiroba na segunda-feira. Ningl/ém desmoraJi<PJ;Üopdo plágio e prell<:upadopelo qUi'a
lnais tinha a revista "Eu Sei Tudo" em GI/anhães, bela CJarice ia pensar de rudo quando soubesse a rer-
então eu podia agir tral!qiiilamenre, lIinguém iria des- dade. Nesse ponJo, o profeHor Guabiroba chamou:
cobrir meu plágio. - Leopoldo Alvarenga: venho alé aqui, para que

Na segullda-feira. já com meu plágio escrito, pro. Iodos aplaudam e homerwgeiem o grande escritor que
pus a Leopoldo 11lmrenga, que CUJ'lll'Clo caneira da você será...
minha {rente e disputam as menções da me ma JIWÇIl Pois aconteceu: com (I composiçiio que eKrel'i til!
que eu, o bela Clanu: s/!u nome, mudando de laTO, Leopoldo Alt-artl/ga ga-

. Leopoldo, você sempre lira "em em redação. Eu nhou JlO!O lO, com louvor.Já eu. com a crônica que rou-
já fi: a minha em casa, está aqui. Vocêfica com ela, bei de Alvaro MOTe)Ta,ganhei /wla 5. E perdi a bel(J
deixa passur o tempo e depois a enrrega como se Clarice que, entu.liasmalÚJCOIII o feito de Leopoldo
fosse sua, que cu \VII escrel"tT umu para I'ocê. com Alvarenga, aceÍ!ouo com'Ítedek para assistir "tInjas de
uma lelra difercnre assillo seu lIome e entrego ao pro/. Cara Suja". E eu, abandonadopeÚlmoça COIII qUeIIlClt
Guabirobll... sooham, demorei 20 OI/OSpara contar a l'erritlM. todn a

Assim frZel~IOS: Leopoldo entregou a crônica que verdade. O que arrancou do professor Guabirobu esre
eu plagiei de AII'UroMore.'"rae eu escrevi wna oalru, comentário:
assille; por ele e a ell/regl/ti. Na época, roclaa cidade - Não importa.fui quem /kscobriu suo 1'/.';0 lilertlritl...
aguardOl'a a estréia no sábado de "Alijas de Cara
Suja", grrllldc sucesso do dllcma e que chegava a
GuollJuiescom o atraso de sempre. Eu e Leopoldo tí-
nhamllJfeito à bela Clarice o mesmo com'ire para ver
"AnJo.!de Cara Sujo". Ela estava indecüa. li/ia sabia



omaior valadarense
"TUdoP/li Ii~m 'luundo uruliu Ii~m."

(Wiflium Sliu£o/~urd

A Universidade Vale do Rio Doce (Univa
le) ficou tumultuada, ano passado, por
causa de protestos e greves de pro-

fessores e funcionários. MotIVO pnncipal; atraso
no pagamento de salános. Diria o Barão de Itararé:
"Há algo mais no ar que os aviões de carreira."

Hermírio Gomes da Silva, que era presiden-
te da Fundação Percival Farqhuar (mantenedora)
e reitor da Univale, fizera opção pelos invest~
mentos. Outras responsabilidades, como a ati.
vidade acadêmica. as pesquisas. o recolhimen-
to de Obrigações sociais e de tributos, foram
negligenciadas.

Foi armado um jogo de cena para mudar o
quadro: Vicente Guabiroba substituiu Hermirio na
presidência da Fundação Percival Farqhuar, e Mar-
celo Marigo assumiu a Reitoria da Unrvale.

Tudo foi feito com muito cuidado para não
melindrar Hermirio, que se dedicara 10 anos,
"full time", às duas entidades. Não s6 por isso.
Hermirio é um patrimÓnio valadarense. Foi vere-
acor, prefeIto duas vezes, presidente da Assoc~
ação Comercial. Participou de várias movimen-
tos e iniCIativas bem sucedidos, como a campa-

nha para o asfaltamento da Rio-Bahia, a Com-
panhia Telefônica, o GPH, o Diário do Rio Doce
etc. Mais, ainda: o MIT, embrião da Univale. teve
em Hermirio um dos seus pioneiros e um dos
seus maiores incentivadores.

Hermlrio. no entanto, parecia não' entender
o que estava acontecendo. Nas duas transmis-
sões de cargos atirou farpas dizendo que entre-
gava 'um patrimônio de mais de 40 milhõcs" e
que muitos chamavam a Univale, com ironia, de
"igrejinha do Hermírio", mas que ele estlMl entre-
gando uma "catedral". Nem um pio sobre dividas.

Os novos dirigentes passaram a fazer levan-
tamentos. A Univale estava "enterrada" até o
pescoço: salários em atraso. dividas de milhõcs,
incluídos INSS, FGTS e Imposto de Renda retido
na fonte e não recolhido, e um "rombo" de RS
580 mil mensais. A Situação era caótica. PatrI-
mônio, igrejinhaS e catedrais não pagam divi.
das, não são moeda corrente.

Eram necessárias providênclas duras, radi-
cais. antipáticas. e todas foram tomadas. A mais
dolorosa delas, demitir mais de 200 professores
e funcionários. Nem a Fundação nem a Univale

poderia. sequer, comprar um chapéu fiado no
mercado municipal. Devedor de INSS, FGTS e
Imposto de Renda mais que inadimplente é figu-
ra peçonhenta. Tudo o QUCprecisava ser feito, foi
feito. Mas tudo em cima da coragem cívica e de-
sinteressada de VICente Guabiroba e A1myr Var-
gas. levantaram dinheiro com seu crédito peso
soai. Um emitia. outro avalizava. Os pagamentos
de salários, indu5M: o décimoterceiro. estão em
dia. As dividas com INSS, FGTSe Imposto de Renda
foom negociadas e p<ICCIadas. A Univale está pac~
ficada. Está saJvo um dos componentes mais im-
portantes da cultura e da economia valadarense.

Por Isso. digo Que Vícentc Guabiroba, um
"estrangeiro", rccénH:t1egado. é, hoje, o maior
valadarense. Porque. convenhamos, poucos te-
riam a coragem de cometer o gesto que Guab~
roba cometeu. E Almyr Vargas vem lhe dando
toda a força.

Faço esta referência por uma questão de
justiça e para Que o povo valadarense saiba, na
verdade, quem são os homens Que amam esta
cidade e Que não medem esforços para a reali.
zação desse amor.
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OEMPRESÁRIO DO ANO

Federaminas presta
homenagem a Guabiroba

vernador Valadares) e pela Faculda-
de de Direito do Oeste de Minas
(Divinópolis). Foi prefeito de
Guanhães no período de 1963 a 1967.
deputado estadual por duas
legislaturas (1971 a 1979) e deputado
federal (1979 a 1987).

Integrou a representação do Gru-
po Brasileiro da União Interparlamentar
Internacional na reunião da Havana,
em Cuba (1981). Possui várias conde-
corações, dente as quais, a Medalha
da Ordem do Mérito Legislativo - Mé-
rito &pecial (1984). Édiretor regional
do Sindicato dos Concessionários e
Distribuidores de Veículos de Minas
Gerais (Sincodiv) para o Leste Minei-
ro, com sede em Valadares.

.,
Vicente: "Empresário do Ano
pela Federaminas"

MariFialho
Repórter

o empresário Vicente Fernandes
Guabiroba vai receber no dia lI! de
setembro próximo uma homenagem
da Federaminas, como Empresário do
Ano de 1997 da comunidade empre-
sarial de Governador Valadares. indi-
cado pela diretoria da Associação
Comercial. O empresário desenvolveu
atividade empresarial em Valadares e
região como sócio da Remac - Comér-
ciô e Representações de Máquinas
Ltda. (concessionária Volkswagen em
Valadares); sócio majoritário da
Guanhães Veículos e Peças Ltda
(Guanaupe); sócio do Posto Rex Ltda.
(revendedor da Petrobrás em
Guanhães); sócio do Posto Mirim
Ltda; e outros.

Atualmente émajoritário e presi-
dente da empresa Atual - Veículos,
Serviços e Peças Ltda., novo nome
Remac, com seus filhos Célio Miguel
Coelho Guabiroba (diretor-superin-
tendente), Helder Coelho Guabiroba
(diretor-administrativo) e Vicente
Gmibiroba Júnior (diretor-técnico). A
empresa conta com 88 funcionários e
ocupa posição destacada no quadro
geral de arrecadação de JCMS no
município, representando um inves-
timento da ordem de R$ 8 milhôes,
classificando-se na 151posição den-
tre as 99 empresas do ramo em Minas
Gerais.

O empresário Vicente Fernandes
Guabiroba é diplomado pela Faculda.
de de Direito da Universidade Cat61i-
ca de Minas Gerais, pela Faculdade
de Direito do Vale do Rio Doce (Go-



Mango,. o Magnífico!

SuelY Marigo, o 'ieitor Marcelo Marigo e o presidente
da Fundação Percival Farquhar Vicente Guabir0b8.
que receberam pelos 10 anos da Unlvale em noite'.de

homenagens, dIscursos. arte e coquetel._

Empresário Vicente Guabiroba foi homenageado pela Federaminas

cional. Segundo ele, sem as re-
formas nõo será possívelconsoli-
dara PlanoRealnem instaurarum
ciclode expansão de economia.

c1uídas, urgentemente, as refor'
mas administrativa, previdenci-
ária e tributária que estão em
tramitação no Congresso Na.

't,f ..i'----"--""'--------------O presidente do Federominos Fronci$coAmérica de Paiva e a empre$ório Vicente Guobirabo

o presidente da Federaminas,
Francisco América, transmitiu
ao ministro o anseio dos em-
presórios para que sejam con-

o empresário Vicente Fer-
nandes Guabiroba recebeu, no
dia 1\1 de setembro, a home'
nagem do Federominas como
empresário do Ano de Gover'
nadar Valadares, indicado
pela diretoria da Associação
Comercial. Vários empresários
da cidade prestigiaram a sole-
nidade, que aconteceu na Au'
ditório do Minascentro, em Belo
Horizonte.

Além dos Empresários do
Ano, a Federaminas homena-
geou também o presidente Fer'
nando Henrique Cardoso como
Destaque Nacional do Setor
Público. O presidente foi repre'
sentado pelo Ministro do Tra-
balho, Paulo Paiva. Ao discur-
sar na abertura da solenidade,



Vicente Fernandes Guabiroba:

• >~~.•" ," :';,..,.

Nascido e';;-ltat~a~;;;:-Jiba,
:< , • _ oJ~.:~~' <?l, Mitlas,Gera~,~oprofessor; co-

'merciante, pol&~coe~~p~ês;í-
rio Vicente Fernandes Guabi-
raba ap~~fI(leu desdi'!cC/do'o
m/or {/apersis{e/lcia t;{/ajorça
de vO/lÚule.Aillda se"t. CO;I-
~ciuir,'õ~:~tll'dG~"de'illosófla
tio' sen~iliárió "erli'Diailla/lti-
.'lIa, foi para Gllallliãe$, OI/de
,'- ••• , ••.~X(;- •

tornO!I-se professor eHiretor.
Lá ap,àixo/loll-se pêla piJ/ftica
e, desi/lf,ellltio, passou agalgar
os deg~4us dó sllcessQ?Folpre-
feito de GUflllluies (/lllma dis-
p(ijl/áci/hú/a' qUe 'alln;el;toll
ainda mais o valor da vitória).
:':deplltado esta.dual.e.'deputado
:jedera/. (majoritário por Go-
vernador Valadares). Casado
:com Ondlna Coelho Gllâbiro-
., ". " ';;" ~. " ".,~.~".','
ba, com quem tem quâtio ji-
lIioS;,«opropr{e,tárlo da Remac
"ovolta'i1o{eilijJo, 'comando ao
)i;;iÍó;~~a trajetória de /lomem
;:;empreendedor,e r~vela os mo-
'I/vos :!il.eJivo~:,qti.é,õ"Fft#ram
cellfralizar todos seusiíêgóci-

};;(Js;aijl:IÍ:tltlc(dade..;.-;:;..;>::;.> :"; ,
;}Lqr;'~;<:';>::;;:;~:~~~'~~y;~;:$7:5~~~;~;;.;':'*':

de Pedra Azul. imlâo do depu.
tadt> JoãoCarl03 Almeida Pei.
:o<olo e 6obrliülC' do também
deputado ,Gilberto Almeida,.
que o apoútou para o posto).
O ~r. Carlos Mw:j1o, terceiro
suplent~ da 'bancada do MDB
e sobrinho do. sr. lmu~l Pi-
nlleh-o, confirmou ,a indicação
,do sr. Divaldo Jardim para
Cfiretoria da Comissão. orilie
também permanece o sr. Dar.
win Cordej].o, fazendeiro em
Almenara. amIgo, pessoal .do
G<)V~rnadOl'. .
O sr. F\ctclcmo iVana toi no.

m.eado 'para Coordellador da
SUDEUlNAS - :-Super1nten~
dência do Desenvolvimento ela
Area Mineira do' Polígono d&~
Sêcas.

INDlCAÇOE8

o "Minas Gerais': de ontem
publicou tarnbérn a exonéra-
ção do dlretcr-:lnanceiro da
CODEVALE. l>l'. Olímpio .pôr.
to oBtdho.
~lé1n de GutJ,bu'oba. (indica-

do para a CODEVALI; 'pelo de-
pUtado Jairo Magalhães), foi
tlomeado, ,0 sr. Humberto Al.
t'l1elda PeixolQ (Jovem bacharel

CODEV ALE passa
para Guabiroba

Vicente Guabiroba é o nôyo 'superlIltendente da CODE•
VALE; em substituição ao 81'. Fidelclno Viana. que assumi.

, ~
rã na próxima semana a superintendência da SUDEMl.
NAS.

Em sua primeira. declaração à lmpren~a, o sr. Vicente
Guabiroba di'3Se Que seu plano é ~'deSenyolver o Vale do
Jequitinhonha. formando unja equipe de técnko.! especia-
llaad08 para seu assessorarnf;nto e a assmatura, de vários
convêniOs ~o.exteriol' •.o que dará um tlnj)ulso na economia
daquela região, que é uma das mais pobres do Estado".

'Ticen~! Ouablroha, que a$SU-
mid, <tuu\ta-feira. lt su~erinten~
,dêticia ,da Codevale, foi pre •
.,feito da cidade mineira de
'Guanl18,és e diretor comercial
da Companhia Agrícola do Es-

, 1ado de Minas Gerais - CA
MIO.

Um.pioneiro na revenda
de carros etn Valadares

j

J
I



o nome do Vicente Guabiroba está atualmente ligado ~ll

seguintp.s e Importantes firmll..'l de Guanhães:

Farmacia Coelho, uma das maiores da regiãO, na qual tem
como socias 08 srs. Francisco de AsSis 8 Geraldo sete; G.uabi.
toba, Coelho e Lott, associado com os srs. Sebastião Rodrigues
Coelho, Francisco .A.s.sis ROdrlgu€s e José Marill. Lott; OtiCina
São sebastião, 150C10, José Lub: da Sllva; Pires e Companhia.
soclos FranciSco Rodrigues e João Miranda. Pires; Cas& Prima
vera. Ltda., socio "Eder Ferreira campos. Participa, uDnbém. da
razão social do élnema São Miguél e"do Posto de distribuição
de gasolina. da localidade

O centro de sua atuação, entretanto, é a firma Auto Peças
Ltda.. distribuidora do.s veiculos da marca WIIIYll Overland do
Brasil que foi IlOlenemente inaugurada no dia f2 . último.

Guabiroba éCidadão Valadarense
ACâmara Municipal, em noite con-

corridíssima e em reunião solene, nes-
ta última Sexta-feira, entregou o títu-
lo de Cidadão Valadarense ao seu mais
novo filho Vicente Guabiroba (foto).
Estiveram pre'sentes políticos, em-

presários, familiares e amigos.
A cidade de Guanhães foi repre-

sentada pelo seu prefeito Antônio
Caldeira e OUtrOS ilustres Guanha-
nhenses."
O prefeito de Governador Valada-

res, José Bonifácio Mourão, também"
esteve presente.
O projeto é de autoria da vereado-

ra Fátima Salgado.



JK E GUABIROBA: o presidente afirma: " Em Guabiroba Guanhães
terá um devotado trabalhador de sua grandeza e um dinâmico propulsor
de seu progresso.

a
vi oriosa de

•IceR e
Guab.roba

Estaé a cronologia da vida vitoriosa de Vicente
FernandesGuablroba, natural de Itamarandiba
(Minas), seminarista. p'rofessor. político e em
presárlo, Líder do Grupo ATUAL.

1945 - Vicente deixa o seminário de Diamantina e
muda-se para Guanhães. onde seu irmão, padre Geraldo
Guabiroba, funda o Ginásio Mineiro de Guanhães. hoje,
Colégio Estadual Dr. Odilon Behrens, com mais de dois
mil alunos. Vicente leciona Latim. Português e Matemáti-
ca durante 16anos. Exerce também a direção do educan-
dário. Suavocação comercial é logo despertada. Levando
vida de trabalho. torna-se um dos mais importantes em-
presários de Guanhães.Adquire lojas comerdais, proprie-
dades rurais e postos de serviços e assume as revendas
Volkswagen, Forde Chevrolet. Mora 50 anosem Guanhães,
e em 1995 transfere residénda paraGovernador Valadares.

1962 - Ingressa na vida pública e é eleito prefeito de
Guanhães. Exerce o mandato apenas por dois anos. Con-
vocado pelo governador Israel Pinheiro. assume a direção
da camlg e, depois. a presidência da Codevale. Em se-
guida. elege-se deputado estadual por dois mandatos e
deputado federal também por dois mandatos.

1947 - Vicente Guabiroba casa-secom Ondina Coelho
Guabiroba. de cuja união nascem cinco filhos: Célio, Luis
Cláudio, Maria Célia. Hélder e Vicente Júnior.



1965 - Vicente Guabiroba volta suaatenção para o ver-
tiginoso crescimento de Governador Valadares. que se
torna a cidade líder da região. Ingressa como sócio majo-
ritário na Comércio e Representações de Máquinas Uda.
(Remac). Apesar de Vicente Guabiroba manter-se à dis-
tância. a empresa torna-se sólida e acreditada.

1992 - A Volkswagen do Brasil exige que a Remac
amplie e modernize sua agência. O projeto é de valor
bastante expressivo para a época. Não houve interesse de
um dos sócios no novo investimento. sendo admitido na
sociedade laudecyr Fuzzari.grande empresário de café.
pecuária e comércio de Colatina (Espirito Santo). Dada
partida ao projeto, Fuzzari, adiante, adquire as cotas do
sócio Décio Nunes Coelho. O Consórcio Remacé transferi-
do para Décio.

1994 - A nova agência - belíssima, moderna e confor-
tável-, sob a novadenominação AlUA LVeiculas.localizada
na Ilha dos Araújos. é inaugurada no dia 9 de novembro.

1995 - No dia 6 de janeiro, Vicente Guabiroba adquire
as cotas de Fuz.zarle assume com seus filhos o comando
total do Grupo ATIJAL. A diretoria da empresa está assim
constituida: presidente - Vicente Fernandes Guablroba;
diretor administrativo - Hélder Coelho Guabiroba: supe-
rintendente-geraI - Célio Miguel Coelho Guabiroba; e di-
retor técnico - Vicente FernandesGuabiroba Júnior.

196

Membro efetivo da Comis-
são de Finanças Suplente da
Comissão de Segurança Na-
cional.
Vice Presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to destinada a investigar a
situação do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional e
avaliar a politica do Gover-
no Federal para defesa e
conservação do mesmo.
Participação em vários se-
minários e viagens da Co-
missão de Segurança Na-
cional.
Presidente da Comissão de
Finanças da Câmara dos De-
putados.
Missão no Exterior:
Integrante da representação
do grupo brasileiro na União
Interparlamentar Internacio-
nal em Havana, Cuba.
Condecorações:
Medalha da União Interesta-
dual- 7 Congresso.
Diploma e medalha de
Honra da Inconfidência do
Governo do Estado de
Minas Gerais.
Medalha do Projeto Rondon.
Medalha do Diploma da
gniem do Ipiranga 'do Go-
vemo do Estado de, lo
Pau.lo, no grau de orande
Oficial da Ordem do Ipiran-
ga.
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