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iÕ de	 Eco;i,co.da Secretdrlõ de Clenci
d8 Companhia & Sõneõmento de Minas cierdis - Copdsd e

• õ Exposição "Pedrõs de Minas", no período de 26 de mõrço d
aierld de Arte dó Assembleia.
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Esta ôd Exposição de Artesanato, em cõmemoroãO do Dia dõ Artesão, propõe. mostrar
um Imenso potencial das PEDIAS dos noMI	O õpogeu que atingimos hã mais de.
duzentos anos com os pontes de pedras, casarões coloniais, igrejas barrocos com os altares,
santos e santos. portais, peças de decorações, camafeus - hoje estamos aquém.
Antônio FPoncisco (isboa, o AJeijodinho, representou uma pocõ de muitos atellers, mesiPes,
artesãos e também construtores. Esse período deixou um legado que pode nos Impulsionar
para um futuro. Uma. proposto com um pequeno atraso de duzentos anos.

AS PEDQAS DE MINAS estão representados por pedro-sabão (que recobre o estrutürd de
concreto do Custo ledentor do ilo de Janeiro) e nossos mais belos esculturas. Os granitos de
Minas, em produção Industilol. com  35 diferentes ilpos catalogados pelo Slnrochos -.Me. corno
CoM Imperial de Caldos, rond Violet de Formiga, Porto Rosa de Campos Cerols, Via L&teti
black de São Pedro de Ferros, (reen de Candeias, so• PEDPÂS que aguardam artesãos. Os
m&mores de tinas como o cipolino da! em do Clpó e o coM de Sete Lagoas. O w~ do.
mor geológico do Bambuí, Indo do meio do estado poro todo o Norte. Os top&ios. os xistos
com esmeraldas. Os quortzos nos mais vOnÕdo5 Cores: branco cristalino, fume, rosa verde,
amarelo.

AS PEDIÂS DE fIlMAS são. peças de coleções, minerais. que exportamos para todo o mundo.
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As Pedras de Minas são as preciosidades: diamantes, esmeraldas, crisoberilos, águas-
marinhas, turmalinas, granadas, topázios que produzimos ao longo de nossa história. Em
1572, Fernandes Tourinho, junto a 400 homens, saiu em busca de pedras preciosas, num
relato que considerado o primeiro registro de expedição ao Pio Doce. Gabriel Soares de
Souza (1587) escreveu que foi encontrada "uma serra quase toda de cristal muito fino, a qual
cria em si muitas esmeraldas e pedras azuis". Aparece a lenda da "Serra das Esmeraldas". Um
sculo depois, atraiu o bandeirante Fernão Dias Pões Leme.

Estamos falando de sculos, pois em 1728 já ramos oficialmente exportadores de diamantes
para Portugal, Holanda e Inglaterra. No entanto, não evoluímos, não criamos um grande
mercado exportador. E infelizmente este setor visto por muitos como superfiuo. Se temos
tributos incentivados para exportação, não os temos ainda no mercado interno para criar
Arranjos Produtivos Locais - ÁPL que permitem formar os lotes de exportação. O setor, na
realidade, apto a pagar impostos indiretos, movimentando uma grande cadeia de valor, como
a geração e a distribuição de riquezas, o turismo. Se não estruturarmos o mercado interno,
como fizeram vários países, seremos sempre pequenos no mundo.
Esta mostra se insere numa proposta de valorizarmos o artesanato, estimulando a produção
de riquezas, o desenvolvimento da qualidade, da empregabilidade, levando ao mundo AS
PEDPA5 DE MINAS.

Jorge Paggi - Geólogo
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Pedrds de Minds: desenvolvimento e culturô

A pedra sempre foi para os mineiros um simbolo de desenvolvimento econômico. É da
pedra que MincS g erais, estado que carrega no próprio nome a história de sua origem, retirou
e ainda retira grande parte de suas riquezas minerais.

Em torno dessas riquezas surgiram cidades inteiras. o comercio se desenvolveu, como Tambm
se desenvolveram tecnicas de extraçào e Iapidaço. Minas Gerais se tornou o principal
mïnerador do pais, gerando emprego e renda para milhares de familias, que tm na pedra o
seu ganha-pão.

Talvez por isso, uma das formas de arte mais genuínas e populares, o artesanato mineiro,
encontrou na pedra um dos mais belos suportes de expressão da cultura e da beleza de
Minas Gerdis. Desde o inicio, no sculo XVIII, grandes artistas ld se expressam atrav±s da arte
em pedras. Quem nunca se emocionou com as obras em pedra-sabao do mestre Aleijadinho
espalhadas em diversas cidades historicas?

A arte em pedra. porem. ndo se reslringe ciS cidades históricas mineiras. Em todo o estado,
de Norte a Sul, diversos artesóos mostram seu talento atraves das mais diversas formas.
características e tipos de pedras. Atem de fortalecer essa cultura secular, com a produçdo de
pecas tradicionais. os artesàos da pedra estão em constante processo de aprendizado, sempre
inovando, criando e desenvolvendo novas técnicas.

Portanto, ao escolher "Pedras de Minas" como tema deste evento que comemora o Dia do
Artesão, prestamos também uma merecida homenagem a esses artistas que descobriram na
dureza da pedra uma forma de dar leveza à vida.

Governo de Minas gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico
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O Did do Artesão, do contemplàr em StJd edição 2009 às "Dedràs de Minàs", resgàtà à função
histórcà dos mineràis e dá mineràço como precursores do àrtesànàto mineiro - um segmento
trôdicionàl de Minàs úeràis, reconhecido nàcionàl e mundiàlmente pelo seu vàlor culturàl e
àrtístico, que gàrànte tràbàlho e rendà à milhàres de àrtesdos, tràbàlhàdores e suàs fàmiliàs.
A hàbilidàde e o sàber àrtístico pàrà tràbàlhàr e entàlhàr ouro, pedràs preciosàs, pedrà-sàbo,
pedràs de càntàrià e cermicàs foràm difundidos do longo dos s&ulos pàrà o tràbàlho em
màteriàis diversos disponíveis em àbundancià pelà nàturezà e pelos processos industriàis.

A mineràço, desde às primeiràs missões dos bàndeiràntes - exploràdores e gàrimpeiros de ouro
e pedràs preciosàs dos primeiros séculos do descobrimento do l!ràsil -, tem sido protàgonistà
dàs trànsformàções que construíràm à culturà e à bàse econômicà e àntropológicà de Minàs
5erài5 e de seu povo. A mineràço se incorporou de formâ determinànte nà construção de
vàlores, mànifestàçóes culturàis, costumes e comportàmentos típicos dà gente mineirà.

o Drogràmà Dolo de Excelencià Mineràl e Metàlúrgicà, coordenàdo pelà Secretàrià de [stàdo de
Cincià e Tecnologià e Ensino Superior, lànçàdo em 09 de outubro de 2007 pelo ciovernàdor
Acio Neves, foi concebido tendo o àrteso e à produção àrtesànàl como uns de seus principàis
àlvos e objetivos de fomento e vàlorizàç3o. Inúmeros projetos estruturàdos nesse contexto
compõem às linhàs de àtuàçco do Drogràmà. Váriàs dàs instituições-membros do Comit
Gestor e pesquisàdores àssociàdos cio Dolo desenvolvem estudos, projetos e inovàções que
priorizàm àtividàdes àrtesànàis presentes no território mineiro.

As inúmeràs iniciàlivàs de responsàbilidàde culturàl e sociàl que têm màrcàdo à àtuàço do
Dolo de Excelencià tlineràl e Metàiúrgicà, desde o seu lànçàmento, demonstràm que neste
início de século XXI às comunidàdes dà mineràço em Minàs ceràis, com umà compreensão
màis àvànçàdà de suà influencià e responsàbilidàde territoriàl, voltàm à ser protàgonistàs de
trànsformàções sociàis, culturàis, àmbientàis e científlcàs que àncoràm novàs oportunidàdes
econômicàs pàrà Minàs e convergem pàrà à consolidàçao de umà novà mineràço - A
Mineràço do ScuIo XXI: Pró-àtivà, Limpà, Sustentável, lnovàdorà e Nucleàdorà dó Economià
do Conhecimento como Âncorà de Desenvolvimento em Minàs Gerdis.

Governo de Minàs ieràis
Secretàrià de Estàdo de Cincià e Tecnologià e Ensino Superior
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.1I1,Ii.
VdIorIz1í' ci CultL1r rui ciru cm todc] LJu divcr5idõdc
e riquezci e compromisso permcinente dci Copcisci quc
no poderici, portcinto, estcir forci deste esforço do
Governo de Mincis em vcilorizcir cis comemorcições do
Dki do Ârtesio.

Este e um evento coletivo, solidário e pcirceiro. [stcimos ciqui vcilorizcindo nosso cirtescincito com
ci mesmci união de esforços cinônimos que, em nossci histórici. permitiu ci construção de um
pcitrimõnio cirtístico e cirquitetônico único, já nos tempos dci colônici.

A exposição deste cimo e ciindci mciis ricci qucindo colocci em evidncici umci trcidiçdo do
cirtescincito mineiro que se misturci com ci próprici histórici e nome do estcido - ci de trcinsformcir
em cine nossci riquezci minercil em pedrcis que se confundem com os símbolos de Mincis, como
ci pedrci-scibo.

Pcirticipcindo destci mosirci, ci Copcisci reiterci seus compromissos com os vcilores de Mincis
e de suci gente, vcilorizcindo nosso pcisscido e trcidiçõo, mcis tcimbm cijudcindo ci construir
umci sociedcide mciis justci e sustentável que vcilonize e d dignidcide ci quem fciz,dci cirte o seu
sustento.

Márcio Nunes
Diretor -- Presidente dci Compcinhici de Scinecimento de Mincis Gerói5 - Copcisci
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Artesdndto: riquezd e diversidôde

Minas gerais possui algumas das maiores jazidas minerais do mundo, o que para muitos
artesàos significa uma oportunidade de transformar peças feitas com pedras em ocupação e
renda.

O trabalho manual produzido com cristais, ametista, água-marinha, topázio imperial e pedra-
sabão exibe a criatividade em desenhos e formas moldados pelas mãos de mestres do ofício.

Esta publicação apresenta a riqueza e a diversidade do artesanato produzido de Norte a Sul
do estado e o processo de resgate e de valorização da identidade cultural da nossa gente.
uma forma de apoiar a produção artesanal em Minas Gerais e ainda homenagear aqueles que
sobrevivem do ofício.

Ao promover o desenvolvimento do artesanato. o Sebrde-MG e seus parceiros buscam dar
sustentabilidade ao setor, com estrateqias de promoção cultural e econômica. Ações que se
consolidam no dia-a-dia e impulsionam oportunidades de profissionalização e inclusão social
para um número crescente de artesãos do estado.

loberto Simões
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-M
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