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Uma muil LCt que semeou e colheu

Márcia de Sousa Almeida é educadora formada em Pedagogia, em Brasília.
Hoje, com 87 anos, 6 filhos, 18 netos e 9 bisnetos, conta histórias que

enternecem, enchendo de júbilo todo brasileiro que acredita nos destinos desta
grande Nação e no trabalho direcionado no sentido de ampliar seu maior
investimento e patrimônio: a infância, da qual advirá o homem de amanhã.

A autora desenvolveu desde a meninice o amor às artes, na então Dores da
Boa Esperança, sendo de família essencialmente musical. Relembra, ainda, o Bando
dos Tangarás e celebridades como Carlos Nelto, Nelson Freire, José Afonso Felicori e,
mesmo, Lamartine Babo, que compôs a antológica Serra da Boa Esperança.

A alegria de viver e a satisfação de escrever são aqui conjugadas, quando a
autora relata os tempos de Muambinho, a "Atenas de Minas".

Casada com Manoel de Almeida criaram ambos as Escolas Caio Martins. Da
união da competência de ensinar com a intuição de um militar idealista surgiu
essa Instituição, cujo nome homenageia o gesto nobre e o lema do "caminhar
com as próprias pernas", do escoteiro-herói da Mantiqueira.

O sistema expressa um marco na história da moderna pedagogia brasileira,
na visão de educadores como Helena Antipoj que a viu como a escola menos
militarizada entre todas as que conheceu, além de Eunice W/eaver, Malba Tahan,
Amaral Fontoura, Saul Martins, Alaíde Lisboa, Marta Nair Monteiro, entre outros
luminares que conviveram com o desenvolvimento da obra caiomartiniana.

As Escolas Caio Martins realizam trabalho amoroso de educação integral
dedicado a meninos e meninas carentes dentro da própria Polícia Militar de Minas
Gerais. Tudo começou com simplicidade, num paiol na Fazenda Santa Teresa, em
Esmeraldas, e hoje se estende pelos Vales do São Francisco e do Jequitinhonha.

É admirável o relato da criação dos núcleos e centros de educação naquelas
, desérticas áreas, verdadeiros grotões povoadospor emas e seriemas, que foram

lembrados com poesia e realismo nas magistrais linhas do Grande Sertão: Veredas,
de Guimarães Rosa.

Desfilam singelas e pungentes crônicas protagonizadas por pessoas como
Dona Miíndica, Mauro, Maria Célia Santos, Efrita Ga.rparino, Coronel Reina/4o, João
Carlos, Dona Raimunda, Raimundo Angelo, Antônio Ortiga, entre outros ícones



caiomartinianos, Ao serem trazidos para a história de uma nova pedagogia de
integração e valorização social da criança e do homem do campo, entrelaçam
suas vidas com a da autora e seus valores e propósitos se tornam convergentes.
É um registro sensível, emocionante, que leva às lágrimas mesmo àqueles que
não se ligam de forma direta aos problemas sociais daquelas regiões tão
desamparadas.

A presença e diálogos inusitados com os governadores Milton Campos e Juscelino
K.ubitschek, a primeira-dama DarEy Vargas, e ainda Clóvis Salgado, Benedito Valadares,
Alkmim, Bias Fortes, Israel Pinheiro, Tancredo Neves, Francelino Pereira, Murilo Badaró,
Pimenta da Veiga, Rondou Pacheco, Aureliano Chaves, Desembargador Pedro Braga e
tantos outros, desfilam por estas páginas trazendo o lado humano e coloquial
dos políticos mineiros e da História contemporânea do Brasil, ao refletirem a
questão do menor carente.

O inevitável ingresso de Manoel de Almeida na política, a eleição para Deputado
Estadual e depois, por cinco vezes, Deputado Federal, é relatado pela "grande
mulher que sempre está por trás de um grande homem", sendo relembradas nas
disputadas eleições as histórias de caciques políticos de Minas. Na verdade, por
pouco não foi ela mesma quem inaugurou como parlamentar a participação,
hoje crescente, da mulher nas decisões da vida nacional.

Nos primeiros momentos em Brasília, com as dificuldades de adaptação da
numerosa prole às condições cruciais de uma metrópole embrionária, nos tempos
da Cidade-Livre, a autora foi professora pioneira do Elefante Branco durante o
período de comoções políticas e as perseguições que se seguiram: fatos que se
misturam num entrelaçado de histórias de vidas humanas dedicadas ao
sacrossanto ideal de educar.

Márcia de Sousa Almeida, com a morte de Manoel de Almeida em 1988, assumiu
a Presidência da Fundação Caio Mariins em momento difícil. Contando com o
auxílio dos governadores Hélio Garcia e Eduardo Aeredo, reergueu as atividades
dentro do consagrado Modelo de Educação Integral mediante a preservação do
sistema de Casas-Lares, adotado pelas Escolas Caio Martins desde a sua
inauguração.

O destaque é a visão singularíssima de uma mulher brasileira, mãe e esposa,
educadora de milhares de crianças carentes e que, longe de ser apenas
observadora passiva, foi co-autora do magnífico mister de disseminar bons frutos
ao longo de toda uma existência.
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«As Escolas Caio Martins
não nasceram dos livros,

surgiram da vida»

Manoel José de Almeida, Coronel

no futuro, se puder, ela mesma
contará sua história»

Manoel José de Almeida, Major'

Dedico este trabalho aos meus pais, ao meu inesquecível
esposo, aos meus queridos filhos, netos e bisnetos, irmãos, sobrinhos,

parentes, professores, servidores e alunos da Caio Martins e aos
meus amigos que constituíram a batuta, a partitura, a pauta, a

clave, as notas, os instrumentos musicais, indispensáveis para a
composição e execução de uma sinfonia que tem reverberado e
preenchido, com arte e amorosidade, o trabalho conjunto que

desenvolvemos ao longo de nossas existências...

À criança e ao jovem de meu país ofrreço esse resultado e que
possam ouvir essa mesma sinfonia e dela usufruir, revivendo e

sonhando, os nossos próprios sonhos...

E agora, sua vida gera livros	e aqui relato, tão-somente, o que ela não fala por si mesma
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Apresentação
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pequeninas coisas que, à época, pareciam inexpressivas no contexto geral de minhas
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prefácio

Senti-me lisonjeado com a oportunidade de ler esta Obra em primeira mão. Sempre
defendi a publicação de memórias, porque significam lições de vida. E o caso em lide. A este
valor acrescente-se que Márcia de Sousa Almeida escreve com desembaraço e agradavelmente.
Possui larga erudição e extraordinário poder descritivo.

Sem excluir parentes colaterais e afins, nem padrinhos e afilhados, bons vizinhos,
colegas de trabalho e amigos, este livro abrange cinco gerações de parentes consangüíneos
em linha reta', além de registrar, com precisão, muitos e variados temas culturais de magna
importância educacional, cívica, antropológica, econômica, filosófica, política, didática,
sociológica, histórica, pedagógica, artística, profissional e religiosa. E um livro para ser lido
vagarosamente e conservado na biblioteca para consulta ou como objeto de pesquisa
científica.

Assinale-se, no entanto, que dois assuntos inter-relacionados sobressaem: proteção
ao menor abandonado e Escolas Caio Martins.

Manoel José de Almeida, esposo da Autora, exerceu diversos cargos públicos de alto
nível. Humanista de idéias avançadas, legou sua vida e grande inteligência à causa da
educação.

Conforme seu raciocínio, o menor carente, ou abandonado pelos pais, ou desassistido
encaminha-se comumente para os desajustamentos de conduta, futuros delinqüentes. Mas
ao receber abrigo numa escola, preferentemente rural, tornar-se-á lavrador, ou hortelão, ou
profissional de outra qualquer atividade honesta em que se especialize no educandário e,
então, passará a ser cidadão útil à sociedade. Assim, combatia-se o crime, na origem, muitos
anos antes de o mal acontecer, e sem repressão alguma.

Da idéia à ação foi um passo. Caneta e papel à mão, em 7 de agosto de 1947, redigiu
um memorial ao Comandante-Geral da PMMG, sugerindo-lhe o aproveitamento da Fazenda
Santa Tereza, propriedade da Corporação, localizada no município de Esmeraldas, na criação
de uma escola para menores desamparados. Referida fazenda destinava-se à remonta da
Unidade montada da Milícia.

'Gerações: P. os pais da Autora e os do esposo; 2. Manoel e Márcia; P. os filhos do casal; 4. netos;
5'. bisnetos.



Recebeu imediato e merecido apoio de Sua Excelência, de quem Almeida, na época
major, era chefe de gabinete.

Seguiu-se o Decreto estadual N.° 2.465, de 5 de janeiro de 1948, com o qual se criou
a pretendida Unidade de Ensino com a primitiva denominação de Granja-Escola "Caio
Martins". Algum tempo depois, com o mesmo patrono, veio chamar-se Escolas; e, por
último, FUCAM(Fundação Educacional Caio Martins).

No seio da Polícia Militar, o Educandário recebeu manifesta aprovação de oficiais e
praças, alguns dos quais devem ser citados - Raul Chaves Mendes, Jofre Lellis, Laurentino
de Andrade Filocre, Zoir Piedade Gavião, José Geraldo de Oliveira, Pedro Alves da Silva e,
para ser exato, Saul Alves Martins.

Manoel de Almeida era a coluna-mestra daquele templo de Educação. Mas um só
pilar não sustentaria o edificio, tamanho era o peso das respectivas responsabilidades
sociais, pedagógicas e administrativas. Ao lado, ergueu-se outra pilastra, a Autora deste
Livro esplêndido, Dona Márcia, assim designada pelos mais próximos. Além de parceira
do insuperável arquiteto da obra, ela se encarregava da arte musical no Estabelecimento,
boas relações com professores e visitantes, a mestra-de-cerimônias quando se falava em
contato ininterrupto com os lares e comunidade de vizinhos. Em síntese, eu digo que
Almeida era o cérebro, fulcro de idéias criadoras; e Dona Márcia, o espírito, a alma
indulgente que iluminava as Escolas e as fazia expandir-se harmoniosamente. A seu pedido,
escrevi um poema, "Canção do Lavrador", para ser entoado com a música intitulada "O
Camponês Alegre", do Álbum da Juventude, do pianista e compositor alemão Robert
Schumann (1810-1856).

Graduada em Pedagogia, a Autora nunca se afastou do magistério para o qual nasceu.
Não existe coincidência, há causas desconhecidas. O sonho fabuloso ou pesadelo, se assim
o quiserem considerar, foi mensagem do Altíssimo, uma advertência de Deus para que se
reparasse uma lacuna. Manoel  Márcia tocaram piano com quatro mãos.

A Escolas adotaram o escotismo como método, em vista de sua forte ligação com os
ideais cívicos da pátria e acentuada relação com a vida simples do campo. Também o
patrono das Escolas, Caio Martins, significa homenagem que se prestou ao herói escoteiro
vítima de desastre ferroviário na Serra da Mantiqueira, perto de Barbacena, em 1938. À
tentativa de socorro, recusou a padiola, dizendo "um escoteiro caminha com as próprias
pernas", frase que se tornou divisa do sistema educativo de meninos ou adolescentes
organizado pelo general inglês Baden Powell. A propósito, escrevi a letra do Hino às Escolas,
subordinada ao tema, de parceria com José Ferreira da Silva, que a musicalizou.

Na expressão feliz da esposa, Manoel de Almeida sonhava de olhos abertos e, com a
convivência, ela aprendeu a fazê-lo.

O ensino desenvolvido no educandário da Fazenda Santa Tereza foi orientado para o
trabalho, nas mais variadas formas:

• atividades agropastoris - horta, lavoura e criação (bovinocultura, eqüicultura,
suinocultura, avicultura, piscicultura, apicultura, cunicultura);



• artesanato, arte popular, indústria familiar, olaria;
• oficios ligados à construção civil - pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro hidrá-

ulico;
• ocupações muito procuradas na comunidade - padeiro, mecânico, barbeiro,

serralheiro, ferreiro, flandeiro ou funileiro, alfaiate, caldeireiro;
• prendas domésticas para meninas - corte e costura, bordados, culinária, coreografia.

Sempre foi intensa e alegre a vida sociocultural nas Escolas, com preparativos de
festas cívicas ou religiosas, organização de danças, folguedos, modinhas e serenatas,
aniversários, folclores e músicas, principalmente levadas a efeito por instrumentos de corda,
pandeiro e sanfona, além do especialíssimo coro orfeônico, sob ensino e regência de Dona
Márcia.

Com o tempo e bom êxito pedagógico, o sistema Caio Martins foi sendo, aos poucos,
aprimorado e diversificado:

Duas escolas de primeiro grau em Esmeraldas e Buritizeiro. Ressalte-se que, no
Centro Integrado de Esmeraldas, a casa Mãe, o ensino avançou para o segundo grau
com a Escola Normal Regional, que formava professores, no geral aproveitados na
própria Instituição.
Dois Núcleos Coloniais desbravadores do sertão, em Carinhanha e no Urucuia.
Dois Centros de Treinamento para jovens líderes rurais (a meu ver, a expressão
mais elevada do Sistema Educacional Caio Martins), em São Francisco e Januária.
Ao fim do Curso, o aluno recebia dois diferentes certificados - o de conclusão do
curso primário e o de líder rural, ansiosamente esperado pelos pais e comunidade
de origem.

Anos depois, já Coronel, Almeida fez-se político, só com o intuito de acelerar mudanças
desejáveis e apoio ao menor abandonado e à comunidade rural. Neste sentido, ele e Dona
Márcia fizeram o melhor possível e conseguiram o máximo em resultados.

Os meninos, até então sem lar, ganhavam uma família, novos pais e irmãos, e
uma comunidade dotada de assistência global - médica, odontológica, ambulatorial,
religiosa, ética e pedagógica. Tal sua importância que o Sistema Educacional Caio
Martins recebeu elogios do sociólogo Amaral Fontoura, dos psicólogos José Nava e
Helena Antipoff, assessora de Eduardo Claparède, de Dona Eunice Weaver, uma das
mulheres mais importantes de nosso País, da Professora Alaíde Lisboa de Oliveira e da
própria ONU,

Manoel de Almeida, homem de idéias e realizações, foi classificado em primeiro lugar
na turma de Educação Física do Exército Nacional, no Rio, e no Curso de Formação de
Oficiais, no Departamento de Instrução da PMMG, antigo DI., em Belo Horizonte. Exerceu
um mandato na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e cinco, em Brasília, como deputado
federal. Ainda abriu sua mão benfazeja na construção da Granja das Oliveiras, no Distrito



Federal e em Conselheiro Mata, município de Diamantina, ali criando um Curso Normal
Regional para o meio rural e pequenas comunidades.

O Colégio Tiradentes, em Minas Gerais, foi igualmente reflexo de sua luz.
Márcia, Autora deste primoroso livro, deu-lhe carinhoso e objetivo apoio. Penso

que sem ela não haveria as Escolas Caio Martins. Seu primeiro encontro com o Tenente
Manoel José de Almeida foi em 1940; casamento, em 24 de janeiro de 1941; o sonho (visão
ou pesadelo ) tudo veio de Deus, com certeza.

Acaso não existe.
Missão cumprida.

Belo Horizonte, 20 de março de 2004.
Cel. SaulMartins4

3Ver Capítulo: 19 - Pirapora - 1952, "O sonho: um lar sem portas!"

°Saul Martins é Antropólogo, especializado em folclore, Professor de Antropologia e de Economia Política,
Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e Membro Benemérito da
Fundação Educacional Caio Martins, E também poeta-escritor com vários títulos publicados, entre os quais,
o admirável "Canção da Terra", editado por Jair Barbosa da Costa e impresso pela Editora O Lutador, em
1955-98, e também, Os Barranqueiros, Lagartas-de-Fogo, além de muitas outras publicações (mais de 20).
Membro efetivo da Academia de Letras João Guimarães Rosa da Polícia Militar e do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, além de Coronel Reformado da Polícia Militar de Minas Gerais.
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"Aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele
que semeia com fartura, também colherá fartamente... »

2Co 9:6





Dores do Pântano

Dores da Boa Esperança, hoje Boa Esperança, é uma das cidades mais lindas
do Sul de Minas.

Nasci neste rincão abençoado pela Senhora das Dores, a Padroeira.

A pequenina cidade é emoldurada pela Serra da Boa Esperança, muralha maciça
e misteriosa, que a acaricia num amplexo maternal, protegendo-a das intempéries
climáticas e humanas.

O Rio Grande, sereno, visita-a e corre célere para levar prosperidade e riqueza
às cidades ribeirinhas do majestoso caudal.

A natureza prodigalizou e conferiu encantamento, beleza e musicalidade à
nossa terra.

As ruas e praças, organizadas de maneira singela em torno da rua Direita,
estruturaram um povo simples, ordeiro, pacífico, conciliador, porém, altivo.

As casas enfileiradas são tão próximas que se pode conversar com os vizinhos
sem se afastar das janelas.

No Largo, a Matriz de Nossa Senhora das Dores. No alto da torre, o Cristo
com os braços abertos, abençoando seu povo.

Um lindo jardim, com banquinhos espalhados, protegidos pela folhagem dos
ciprestes e jasmineiros, é o local dos encontros dos namorados, dos fazendeiros que
assistem à missa aos domingos, das comadres e amigas para as últimas novidades da terra.

No Coreto, ao lado, a Banda de música, "Lira Euterpe Dorense", executava
lindos dobrados, para alegrar os leilões do mês de maio.
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Como eram lindos os cartuchos de papel crepom cor-de-rosa, de quase um
metro de comprimento, doados por Neném Monte Raso.

E as bandejas de doces cristalizados das Vilela, as caixas de goiabada das
Barbosa, os biscoitões e roscas das Rezende e Figueiredo, os cachos de bananas e
pencas de tangerinas, os apetitosos queijos, das diversas fazendas do município.

As leitoas recheadas de farofa, os pernis e frangos, cobertos de ovos cozidos e
cebolas, davam água na boca dos que se acercavam da enorme mesa com os brindes.

O José Mulata e o Antônio Mota, leiloeiros famosos, entregavam-se àquela
empreitada, eufóricos, gritando:

- Quanto me dão... uma?

- Quanto me dão... duas?

- Dou-lhe uma, dou-lhe duas e...

- Quanto me dão... quanto me dão?

- Ninguém dá mais?

- Então, três?!

Neste local bucólico, realizavam-se as grandes quermesses, no mês de setembro,
primavera plena, exuberante, perfumada, não só pelas flores do jardim, mas,
principalmente, pelas magnólias plantadas por nossos antepassados.

Toda a renda das quermesses era revertida em favor da Santa Casa, onde eram
assistidos os doentes pobres do município.

As variadas barraquinhas eram espalhadas pelo jardim municipal, enfeitadas
com folhas de coqueiros, bambus, avencas, de acordo com o gosto de exigentes
patronesses...

Senhoras, do mais fino trato, esmeravam-se na dura competição, para angariar
o dinheiro tão aguardado pelo seleto corpo médico de nosso hospital.

Às jovens vendeuses cabia a responsabilidade da venda dos produtos arrecadados
t a divulgação do "Concurso de Beleza", onde apareciam nomes de dezenas de
moças lindas da terra.

Os brindes mais bonitos eram expostos para uma rifa à parte; assim, também,
os quadros com gravuras de santos, paisagens e cidades.

Flores eram vendidas e, quando uma bonita jovem se aproximava de um rapaz,
dizendo, nervosa, mas sorridente:

- Quer me comprar um beijo?

Naturalmente o espanto se estampava no rosto do conterrâneo, mas essa alegria
era passageira, porque a moça apresentava logo, ao amigo frustrado, um "beijo
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Até nossos corações, confeccionados por habilidosas costureiras, eram
leiloados, pelo Dr. Job Freire, por alto preço, surgindo daí algumas dificuldades,
porque, muitas vezes, os arrematadores queriam levar o coração de verdade...

Organizava-se o "Correio Elegante" e, em segredo, eram transmitidas
"Mensagens de Amor" aos apaixonados. Os cartões eram confidenciais, por isso, o
pagamento era maior.

Outras vezes, convidavam-se autoridades a visitar a barraca, então, cantávamos
uma linda melodia, com música e letra de autoria de Gutemberg Moreira:

Caridade

"Caridade é virtude divina,
quando se faz com amor.
A esmola mesmo pequenina,
sempre alivia uma dor.

Um auxílio para a Santa Casa,
nós pedimos a ti, povo bom,
Deus recompensa o favor,
e cantando elevamos o tom.

Vamos pedir, vamos pedir
e nossa alma se eleva aos Céus,
Uma esmola de bom coração

faz sorrir aface de Deus."

Em determinados dias saía a turma toda, pelas casas da cidade, acompanhada
por violões, cavaquinhos, pandeiros, cantando:

"Estou, estou
a pelejá
a festinha tá bem boa
cá prás banda do arraiá."

Ao ver os envelopes, cédulas, pratinhas caírem na sacola, agradecíamos,
cantando assim:

"Nossos agradecimentos
pela vossa caridade
que Deus vos dê alegria
e muita felicidade!»
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Para variar, a turma cantava o famoso Despeja:

"Despeja, despeja
cinqüenta nesta bandeja"

E a bandeja ia se enchendo...
Três ciganas, vestidas com longas saias estampadas, biusinhas brancas, corpetes

pretos, bordados de lantejoulas e coloridos colares, lenços vistosos encobrindo-lhes as
tranças, visitavam, durante o dia, os Hotéis, as Repartições Públicas, as residências de
pessoas idosas, possuidoras de bens e que não iriam às festas no Largo da Matriz. Percorriam
também as fazendas mais próximas da cidade, cantando, com alegria, esta música:

"Somos ciganas de airoso porte
Nas linhas da tua mão deciframos a tua sorte!
Jogamos cartas com tal magia
Que elas revelam o que é a Vida, a Dor e a Alegria!

Adivinhamos segredos mil
Como as estrelas que brilham
tão lindas no céu cor de anil
Vejam que sorte estou a ler
Feliz em amores, grandes fortunas até morrer. »

O grande sacrifício das ciganas era compensado, porque convidadas para cantar
até nas cidades vizinhas, conseguiam grande ajuda para o Hospital de nossa terra 

Vamos, agora, deixar o Largo e as suas festas, descer a Rua Direita para visitar
a Igrejinha do Rosário, que se enfeita, no mês de outubro, para festejar a Virgem de
tantos milagres.

Era uma alegria para os que moravam na parte alta da cidade, descer a rua,
subir um morro e avistar a branca Capelinha.

Todos os amigos se encontram à porta da Igreja, os namorados aproveitam a
oportunidade para as suas juras, enquanto a meninada brinca, subindo e escorregando
pelo morro abaixo.

De repente, o som estridente da campainha.

Quero prestar a minha homenagem à Nicinha e à Altina que já estão olhando a sorte dos eleitos do Senhor.
Ao lembrar as nossas brincadeiras, naquela peregrinação, sinto lágrimas nos olhos e uma saudade doída.
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- O Padre Juca chegou!
Aos poucos, os fiéis vão entrando na pequenina nave, alguns retardatários

preferem ficar lá fora e o Artur, o sacristão, corre atrás da garotada.
- Entra depressa, menino, senão o Padre Juca te pegal...

O Monsenhor José Lourenço Leite, o Padre Juca, era um dos maiores oradores
sacros da região, culto, bom, porém austero.

Era o Padrinho da Rosa, minha irmã, mas nós todos o respeitávamos como a
um pai.

Vendo a Igrejinha lotada, ele subia ao altar e, solenemente, rezava o terço. A
Ladainha de Nossa Senhora era cantada em latim por ele e nós respondíamos:

- Ora pro nobis.

Depois, virando-se para os fiéis, fazia ele uma bela Prática, contando passagens
da vida dos Santos, em linguagem própria para aquela platéia heterogênea.

Olhando, fixamente, as pessoas que sabiam cantar, ele então, em tom muito
agudo, altíssimo, cantava, com a bela voz que sabia possuir, e nós o acompanhávamos
dando, também, à nossa voz a dimensão extrema que a música exigia:

"Virgem do Rosário
Sois rosa mimosa
Entre as outras flores (bis)
Sois a mais formosa."

No "bis" da melodia, ele sorria feliz!...
A Igrejinha da Aparecida, na entrada da cidade, era, também, um ponto de

encontro dos fiéis e de amigos que lá se reuniam para louvar a Santinha, padroeira
do Brasil.

O povo da Chapada cuidava, com carinho, da limpeza da capela, das toalhas
do altar e do cafezinho do Padre.

Subindo a rua Direita, vamos ao alto da cidade, ao cemitério, visitar os nossos
mortos, no seu eterno sono, protegidos pelos muros altos e escuros.

A grande alameda, formada por verdes casuarinas, ciprestes frondosos, segue
na direção do portão de entrada daquele lugar sombrio.

O vento bramia e as folhagens se misturavam, emitindo um som lúgubre,
triste, um lamento de saudade.

Não era mesmo um local propício para as orações, nem encontros. Era
respeitado por todos, pois lá estavam os nossos antepassados, na sua última morada.
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A igrejinha, escondida lá no fundo, tinha, no seu altar-mor, a imagem de
São Miguel Arcanjo, com roupagens vermelhas do guerreiro, espada erguida,
cintilante e, na face, aqueles olhos arregalados e brilhantes que me
impressionaram quando o visitei com minha mãe.

A imagem, trabalhada em madeira, trazida pelos fundadores, conservava o
estilo barroco das obras de Aleijadinho e do Mestre Ataíde.

Apesar da beleza do Anjo Protetor, nenhum dos fiéis permanecia ali por muito
tempo.

Lá estavam também muitas tumbas de nossos irmãozinhos que mamãe havia
emprestado para adornar o Céu. Também ali repousava a nossa bisavó, Maria Rosa
de Souza, portuguesa de olhos azuis, que a Dores do Pântano chegara, com irmãos e
primos, todos de Portugal . Ela logo começou a exercer a sua profissão de parteira,
trazendo ao mundo centenas de criancinhas para alegrar os lares dos dorenses.

No livro "Algum Passado", autoria de nosso saudoso conterrâneo, Dr. Job
Borges Freire, que nasceu nas mãos da "curiosa", algumas páginas são dedicadas a
ela:

"Lá vem ela descendo a Rua Direita debaixo do solão das duas horas."

"Apagou-se o arco-íris."

A única filha que Maria Rosa de Souza gerou foi Rita, que cresceu ao lado da
mãe, casando-se com José Faustino Maia, dando à luz João Faustino de Souza, nosso
pai e também Maria Augusta de Souza, a Luluca. Muito jovem casou-se com João
Morais Pessoa, nascendo dessa união Antônio Pessoa, que exercendo a função de
guarda-livros na "Casa Dorense de Sofia Alves & Filhos" tomou gosto pela literatura,
escrevendo poemas que o consagraram. Pessoa era também Secretário e Professor do
Ginásio São José e tornou-se o principal orador, no Fórum da Cidade, nas solenidades
que homenageavam autoridades que visitavam Dores.

Como meu pai foi criado pela avó Rosa, acabou sendo conhecido, em Boa
Esperança, como o João Rosa.

Rita Souza viveu pouco, mas sempre foi lembrada por nós, porque muito
bonita, e todas nós, as moças da casa, queríamos parecer-nos com ela, olhando o seu
retrato. A Zizi, filha de Luluca, foi mãe dedicada aos filhos e à família Souza que
muito a estimava.

Naquele Campo Santo está também o Major Misseno Deocleciano Moreira,
irmão de nosso avô Modestino Gumercindo Moreira. Ambos nasceram em Campo
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Belo, eram jornalistas eméritos, idealistas e alunos do Caraça, onde se destacaram
nos cursos humanísticos. O meu avô Modestinoe o tio Misseno mantiveram, em Dores, um
jornal manuscrito que corria de mão em mão entre as aficionadas das "boas letras".
Posteriormente, Misseno Moreira lançou o primeiro jornal tipográfico da terra dorense, o
"Almirante", depois o "União" e outros periódicos. Os jornais eram impressos na
própria residência do Major Misseno.

Todos os filhos trabalhavam: o Sr. Gute(Gutemberg Moreira), a Olga, a Miquita,
a Dora, a Niná, a Jajá e o Jejé.

Era uma oficina gráfica artesanal, uma verdadeira escola de trabalho e de
aprendizado variado.

Minhas irmãs mais velhas, principalmente a Flor, colaboravam com os seus
versos e piadas, declamando poesias, principalmente as de nosso avô Modestino:

O Frade

Na cela escura e fria
de um convento desolado
um frade bem moço falecia
pela Irmandade toda rodeado.
Uma lágrima pura e cristalina
De seu rosto triste e macerado
- «Eis nosso Pai",
um padre lhe dizia
mostrando a imagem do crucificado.

Indiferente, o pobre moribundo
para Jesus o Redentor do mundo,
o dúbio olhar nem levantou sequer
e morreu, morreu balbuciando
o nome brando
entre convulsos dedos apertando
um formoso retrato de mulher. »
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Mamãe Preta

- Você sabe, Mamãe Preta
Você sabe o que é o amor?
E verdade que ele tem
a duração de uma flor?

Mamãe Preta nos olhou, olhou
e sorriu sem responder...

- Diga, diga, Mamãe Preta
O amor pode morrer?

- Mis fia, o amor
é um bichinho danado
ele vem vindo, vem vindo
sem ao menos ser chamado...
pode durar muito pouco
mas morre nunca não, hum!
e quando vai, sempre leva
um pedaço do coração...

Ah, este pedaço que farta
qui ocêis chamam saudade!
Sodade, uai?
Céis tá rindo?
Pru quê?
Estou só falando a verdade.
E.

- Pelo jeito até parece, Mamãe Preta,
que você também amou!?

- É verdade, mis fia,
apreta véia já sentiu a mesma dor
fui feliz, fui muito feliz inté o dia
que ele morreu.

Ah, dispois cêis não pergunta mais nada
Este segredo é só meu.

A Nação Brasileira
Modestino Moreira

Hoje tudo no mundo está tão vário
de tudo descreio e descrerei
Só de Deus que é o mesmo em todo o tempo
nunca, nunca, jamais, duvidarei.

Vejo homens quais feras sangüinárias
Que desejam nutrir-se de irmãos
e não obstante tais instintos
dizem ser patriotas e cidadãos.

Vejo a imagem da pátria lacrimosa
que mira seus filhos com ardor

E que diz:
- Salvai meu pavilhão
ríiiia ii, in lia J,a14der

Uni-vos, brasileiros, que ainda
é tempo,
Bem sabeis qual a força da união
Ainda podeis glória como zénite,
esta mãe, que nos ama, esta nação.

Do contrário,
vereis que a meio pau,
em nosso pavilhão,
nossa bandeira
em letras minúsculas
alguém escreverá
este epitáfio:
Aqui jaz a República Brasileira.
E por isso,
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O nariz
Modestino Moreira

Narizes afilados são das moças
bonitinhas
são narizes destinados p'ra só cheirar
rosinhas.

Narizes esborrachados,
são narizes das crioulas,
são narizes das cozinhas,
onde há alhos e cebolas.

É a parte do nosso corpo
que mais sofre, mais padece.
Por ele ser assim é que versinhos merece.

Ele às vezes cheira as coisas das quais
não posso falar.
Por isso, eu largo da pena e com os
versos vou parar.

Uns cantam os lindos cabelos,
a cútis fina e rosada,
outros cantam os lindos dentes
a cinturinha delgada.

Mas ninguém se lembrou ainda,
de decantar o nariz,
pois ele é tão majestoso,
por que,
por que é que ninguém o diz?

Ele vai sempre na frente,
sempre altivo e majestoso,
sorvendo o aroma das flores,
como um rei todo garboso.

Márcia'
Modestino Moreira

És gentil, Márcia.
De teus pais alegria.
És flor predestinada,
pelos anjos desejada,
para o trono de Deus ornar.

De teus pais,
és o encanto.

E por isso,
sorriem tanto por ti!
Mas tu que és tão feliz,
nossa crença diz:
Por mim, a Deus, pedi.

Esta poesia foi dedicada à minha irmã Márcia, a menina bonita que morreu envenenada com vermífugo
deteriorado.
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José Alves de Figueiredo, o Descobridor

Dormia, também, naquele cemitério, o intrépido Capitão-Mor da Milícia,
José Alves de Figueiredo. O túmulo de cor escura ficava encostado ao muro, junto do
portão principal, mas todos o respeitavam, rezando, ao passar ao seu lado. Era um
homem forte que dominou índios e aventureiros que lá estavam à procura de ouro,
paulistas corajosos que tentavam encontrar as famosas esmeraldas verdes. Idealista,
bom e humanitário, o Capitão-Mor perdoava sempre as inúmeras traições que o
maltratavam, convocando todos ao trabalho, adquirindo pequenas glebas, formando
a primeira Freguesia.

Atendendo a esta convocação, muitos se entregaram à difícil empreitada,
surgindo a tímida e incipiente Dores do Pântano.

Aos poucos, porém, a Freguesia ia crescendo, com estreitas ruelas, apresentando
pequeninas construções e a nascente Vila apresentava algum progresso, graças ao
prestígio político do valoroso Fundador, junto à Corte.

Depois vem Dores da Boa Esperança. Tiram-lhe as Dores para premiar aos que
viriam, com a linda Boa Esperança de hoje.

Ao Capitão-Mor, a nossa Homenagem.

E a terra se enfeitou, cresceu, deu frutos sazonados, fez-se mulher, encantando
forasteiros que se juntavam à gente nativa, formando massa consistente para novas
empreitadas de progresso.

Ruas paralelas à rua Direita iam surgindo, mas não sabíamos o nome delas
porque não havia placas para sinalização.

Geralmente, dizia-se: a rua da Sá Bárbara Felix, a rua do Sr. Samuel, a rua do
Sr. Joaquim Piriá, obeco da Sá Hortênsia, a rua dos Sapos...

Mas a terra é exuberante. O povo tranqüilo e pacato é fiel às suas tradições.
Aceita, com altivez, as lutas e competições negativas que surgem. Ele tem fé nos
destinos da Humanidade que há de vir.

Quem me dera possuir palavras que falassem do meu amor à Dores do Pântano,
à Dores da Boa Esperança e à resplandecente Boa Esperança.

"Todos cantam sua terra,
também vou cantar a minha,
nas débeis cordas da lira,
hei de fazê-la Rainha."



PARTE 1
Semeando e Colhendo - 35

A Família

Afamília é o grupo social básico fundamental.
Assim como a célula é o elemento formador do organismo biológico, assim

também a família é a célula do organismo social.

É a célula mater da sociedade. Os membros de uma família estão unidos por
laços de amor e consangüinidade. Enquanto estrutura social, a família está apoiada
no casamento, para a formação moral, intelectual e cristã dos filhos.

Na célebre Encíclica "Divini lilius Magister", lemos que a família recebe do
Criador a missão e, conseqüentemente, o direito de educar a prole.

A figura do pai, honesto, sério, trabalhador, deve estar sempre presente para
resolver os problemas que se apresentarem.

São Tomás de Aquino dizia:

- O pai é o princípio da geração, da educação e da disciplina.
A mãe é, porém, a fortaleza do lar. É ela a rainha que merece respeito. Pura,

afetuosa, compreensiva e santa, sabe enfrentar as dificuldades com forças sobre-
humanas.

Então o Senhor declarou:

- Não é bom que o homem esteja só; farei para ele
alguém que o auxilie e lhe corresponda.

Gn - 2:18

$ Os Pais
Recebi a graça de Deus quando foi destinada, a mim, a felicidade de nascer no

abençoado lar de João Faustino de Souza e de Dona Maria Olímpia Moreira de
Souza.
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Meu pai, natural de Dores (como ele dizia), amou a sua terra com ternura,
porque a viu nascer, sair do Pântano, perder as Dores e tornar-se a hospitaleira e
florescente Boa Esperança.

Em 14 de maio de 1898, casou-se com Maria Olímpia, ela com apenas 15 anos
incompletos, na Igreja Matriz de Campo Belo.

Comemoraram, através dos tempos, as Bodas de Prata (25 anos), as Bodas de
Ouro (50 anos), as Bodas de Diamante (60 anos) e as Bodas de Brilhante (75 anos).

Chegaram a comemorar 76 anos de casados. Ele faleceu com mais de 100 anos,
deixando a esposa desolada pela separação.

João Faustino de Souza

Legalmente titulado no posto militar de alferes, era o único sobrevivente dos
agraciados na cidade com as credenciais da velha Guarda Nacional.

Durante alguns anos, quando muito jovem, foi funcionário municipal'
exercendo porém como profissão efetiva a de alfaiate. Como fundador da Alfaiataria
São José manteve-se, por mais de 60 anos, à frente daquela mesa onde desenhava,
com um giz triangular vermelho, os paletós, de fina casimira, para os fazendeiros ou
pessoas ricas do município, ou modestos tecidos para os roceiros. Confeccionava,
com esmero, capas de lona, duras, ou de brim cáqui para os fazendeiros se protegerem
da chuva quando cavalgavam. Eram tão grandes que cobriam o cavaleiro e até o
animal.

Trabalhavam, ao seu lado, os filhos José e Geraldo e as filhas Majuca e Rosa, já
casadas, que aprenderam também a profissão com o zeloso pai. Stella, bordadeira
exímia, ficava também na "Alfaiataria", compondo aquele cenário de trabalho,
afetividade e simplicidade.

João Faustino, o João Rosa, assim chamado na intimidade da família e dos
amigos, era católico praticante, devoto fervoroso de São José, a quem confiava as
suas dificuldades, aguardando sempre o retorno das súplicas com fé inabalável.

Certa vez, alguém chamou-lhe a atenção porque ele estava fazendo uma casa
de tijolos, pois só os ricos da cidade possuíam residências feitas com um material tão
caro. Então ele respondeu:

'João Faustino, admirador do jornalismo, preparou uma Coleção dos primeiros jornais Almirante, União
e de todos os que surgiram, até o atual Vanguarda. A família doou esta preciosidade à Casa da Cultura,
de Boa Esperança, certa de seu valor para pesquisas históricas dorcnscs e cultura para os estudantes dos
diversos estabelecimentos de ensino na cidade.
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- Quem está fazendo a minha casa é São José.

E lá está - na Rua Direita, no mesmo lugar onde existia a casinha de adobe da
Dodó Maria Souza, hoje, rua Presidente Vargas - a casa que ele idealizou e São José
construiu. Para nós, os filhos, netos, bisnetos, trinetos e tataranetos, aquela casa é
uma Catedral, é o nosso Paraíso na terra.

Homem de rara sensibilidade, era igualmente um entusiasta da arte musical,
figurando sempre, com aquele sorriso simpático ecomunicativo, na Banda de Música,
exercitando instrumentos, como: o sax, o bombardino e o baixo.

A todos nós, os filhos, ensinava a solfejar a Cartilha Musical, enquanto
aprendíamos as primeiras letras no Grupo Escolar. Todos deviam tocar um
instrumento, cantar, para a alegria daquela modesta família.

João Faustino de Souza tirava o sustento para a numerosa prole do menor
instrumento de trabalho - a agulha - a amiga silenciosa e discreta.

Maria Olímpia Moreira de Souza

A querida e venerável Dona Micota, como era por todos conhecida' era a
encarnação perfeita da matrona romana, retratada nos exemplos de Cornélia, que
lutava com galhardia para que seus filhos, seus descendentes, fossem dignos da
República e do início do Império Romano.

Sábia, modesta e
serena, parecia uma frágil
avezinha, mas transformava-
se numa pujante águia e
voava alto, muito alto à
procura de algo bom para os
filhos. Transpunha barreiras,
obstáculos de qualquer
natureza para o bem de sua
prole.

Ajudava nas despesas da
casa fazendo doces, pudins,

Meu avô, como afirmei, era o poeta Modestino Gumercindo Moreira, filho de Etelvina Moreira, minha bisavó
paterna e era casado com Joana Alvo Vilela, por sua vez, filha de meu bisavô materno, Modesto Vilela, e da
bisavó Laura Alves Vilela.
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rocamboles, biscoitos, roscas e broas, para serem vendidos em bares e confeitarias da
cidade.

Também dava a sua contribuição na alfaiataria, fazendo, com esmero, camisas
para homens, além de costurar para a numerosa família.

O casal era temente a Deus, amava a família e os amigos que os procuravam
para conselhos e'assistência.

Os dois foram ricos na pobreza, estóicos nas doenças e sofrimentos, mas
venceram. E como venceram?

Com a ajuda do velho São José, sempre convocado.
Eles deixaram, no caminho por onde passaram, marcas indeléveis de sua fibra,

tenacidade e, como herança para os filhos, exemplo de Dignidade e de Amor.

4 Os Filhos
Quando nasci já encontrei, na nossa casa, uma população bem considerável:
Maria José, a Majuca, Maria Rosa, a Rosa, Stelia, Floripes, a Flor, José, o Pai

Zé, Maria das Dores, a Dorica, José Faustino, o Zezinho, Geraldo, e, depois de
Márcia, ainda nasceram, Paulo, irmão gêmeo de Saulo, que morreu com cinco aninhos,
Orquísia, a Santa e, João, o Dão.

A minha vida, infância, juventude e mesmo depois de casada, foi intimamente
ligada aos meus irmãos. A nossa família é harmônica, feliz e todos se ajudam
mutuamente.

Cada um dos meus irmãos merecia páginas neste repositário de minhas memórias,
mas creio que não poderia, jamais, expressar a eles a minha gratidão eterna.

Maria José, a Majuca

Majuca, mãe admirável, era casada com Amilcar José Sartini, de família de
engenheiros e mestres procedentes de Molina e Turim, na Itália. Esposo exemplar,
dedicado à família e ao trabalho, era um homem simples, mas de excepcional formação
moral e cristã, exercia a sua profissão, além de tesoureiro de todas as entidades
filantrópicas da cidade. Foi o responsável técnico pelo funcionamento da primeira
eni, clp Cnpmn ,4p Rnn Tcnprnnr,
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Majuca e Amilcar Sartini tiveram três filhos: José, casado com Maria Aparecida
Neves; Grace, casada com o médico Dr. Ludovico Sartini, e Roberto, casado com Marly
Vitali Sartini. Todos têm, para alegria da família, filhos e netos bonitos e saudáveis: Grace
Maria, Cristina e Pátricia (Eustáquio, Natália, Tadeu, Felipe e Pedro), Carlos Amílcar,
José Luiz, Maria José e Luiz Carlos (Vinícius, Júlia, Carlos, Soraya, Tiago, Mateus, Daniel,
Rafael e Gabriel), Roberto, Cláudia, Rosana, Maria Paula, Alexandre e Renata (Mariana,
Cristiano, Leonardo, Giovana, Antônio, Sophia e Carolina).

Majuca, por ser a primeira, era respeitada pelos irmãos, não só pelo seu
temperamento dócil, mas, principalmente, pela sua personalidade firme e decidida.
Cantava na Igreja, junto da Rosa, difíceis peças sacras para as comemorações da
Semana Santa. Tinham bonita voz. Sabiam ler partitura musical com perfeição, pois
foram alunas do mestre Baltazar Eugênio de Morais.

Era muito bonita, tez mais clara, cabelos pretos e anelados, tendo dois
candidatos à sua mão.

Com apenas dezessete anos, chorava porque amava Amílcar, e o outro
pretendente era de Campo Belo, conterrâneo de mamãe e amigo da família. Mas
papai, ao tomar conhecimento do impacto, tranqüilizou a filha, pegou um papel, a
caneta e com aquela letra linda, que conservou por tantos anos, escreveu uma carta
delicada, explicando a situação e um portador foi a Campo Belo, entregá-la ao jovem
apaixonado.

Final feliz, tudo acabou bem. O jovem de Campo Belo casa-se meses depois
com uma nossa prima que o amava em silêncio e Majuca realiza o seu sonho, casando-
se com Amilcar. Foram felizes enquanto viveram.

Maria Rosa ) a Rosa

Quando Alberto Parreira Júnior, dentista, de Passos, viu aquela morena
charmosa, cabelos pretos e lisos, olhos vivos e brilhantes, cantando na festa tradicional
de Campo do Meio, dia 15 de agosto, comemorando a Assunção de Nossa Senhora,
disse a um amigo:

- Aquela vai ser minha namorada.

O amigo responde:

- Você precisa pedir licença ao Padre Juca. Ele é padrinho dela e é muito bravo.

Mas a sorte estava lançada. Rosa já percebera a beleza dos olhos azuis do
rapaz e aguardava, com ansiedade, a licença do Padrinho.

Há uma creche com o nome "Maria Rosa de Sousa Parreira", homenagem da
Prefeitura da cidade a quem tanto amou as crianças de Boa Esperança.
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Quando foi inaugurado, em Boa Esperança, um Posto de Saúde com o nome de
nosso cunhado Albertinho, escrevi uma página (vide em seguida), para ser lida, no evento.

"Alberto Parreira Júnior, o nosso querido Albertinho, foi realmente
um homem de valor, não somente pelas suas qualidades profissionais, mas
como cidadão honrado, bom e amigo de toda a comunidade dorense. Amou
a nossa terra como se nela tivesse aberto os olhos pela primeira vez ao
mundo.

Viu Boa Esperança quase ao nascer, crescer, tornar-se mulher
bela e admirada pelos que aqui aportam. Rejubilava com o progresso
de nossas conquistas urbanísticas e humanas.

Os seus olhos azuis e serenos miravam a nossa "Serra", o nosso
"Lago", as nossas ruas, com bonitas construções e dizia: "Parece um
sonho. Prefiro não acordar...".

Partiu o dorense que Passos nos emprestou, mas deixou uma
saudade imensa nos corações de todos nós que o respeitávamos como
a um pai.

Nossa irmã Rosa, sua querida companheira de lutas e vitórias,
está agora ao seu lado, lançando sobre nós suas mãos sacrossantas.

O ramo verde de Parreira, preso à Rosa, perfumada de bons
fluidos, germinou e deu frutos para servirem onde quer que floresçam.
Estão aí: Imaculada, educadora emérita, nobre e eficiente; Matildes,
que Deus levou para perto de Toninho, mas deixou-nos seus filhos:
Rosa Maria e seu esposo, José Sílvio, José Alberto, José Luiz e filhos;
Nivaldo, o filho varão deste ramo, junto à querida Sílvia e seus filhos
Beto, Paulinho e esposas, são criaturas admiráveis e carinhosas; Miralda
e Sérgio - o casal perfeito, sempre presente nas nossas alegrias e
tristezas, trazendo-nos Sérgio Alberto, Cristina, filhos e o querido
Carlinhos; Mariza - não é difícil falar desta sementinha, sábia e
humilde, que o verde ramo da Parreira criou e a Rosa perfumou, para
servir às grandes causas de nossa sociedade, principalmente para a
solução dos problemas dos menos afortunados em nossa terra.

A família do velho e saudoso João Rosa e D. Micota sente-se
também homenageada pelo nobre gesto dos órgãos públicos de nossa
querida terra."

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1996.
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Lembro, ainda, os queridos Cirene, Antônio e seus filhos: Francisco, Fernando, Paulo

e Pedro. Anoto também os netos e bisnetos da Tide, Sara, Alan, Débora e Rafaela; do
Nivaldo, Raissa, Raiane, Paulo Felipe e Rafada; da Miralda, Tatiana, Luana, Serginho e
o bisneto Luís Eduardo.

Stelia

A estrela fulgurante de nossa casa. Extremamente bondosa, humilde e calma,
era ela a quem recorríamos para nos dar um vestidinho novo para as festas natalinas,
agasalhos para as frias noites de junho ou um sapatinho de verniz! Ela confeccionava
lindos bordados à maquina, para uma freguesia sempre presente. Daí o motivo de ter
sempre, na "caixinha" o seu bendito dinheirinho.

Stelia era muito apreciada na cidade, não só pelos seus dotes físicos, mas,
principalmente, pela sua delicadeza com as pessoas e carinho com os doentes.
Visitava todos os amigos, sempre levando, aos que sofriam, palavras de conforto e
de afeto. A querida Stelia sempre esteve ligada à minha vida. Vou contar isto
depois, quando chegarmos a Muzambinho.

Deus a abençoou dando-lhe um grande companheiro, esposo leal e afetuoso
que a amava profundamente - Cir Lacerda.

Dois filhos alegraram aquele lar feliz: Antônio de Pádua Lacerda e Maria
Emília Lacerda. Fernando Caruso dá continuidade à família Lacerda.

Floripes, a Flor

Floripes foi esposa amada de Carlos Magno, Rei dos Francos, pelas suas
qualidades humanitárias, beleza e inteligência.

João Faustino era entusiasmado com a figura histórica e, quando nasceu a sua
quarta filha, disse:

- Esta será a nossa Floripes.
Flor, na intimidade, era mesmo uma flor, esparzindo suave perfume a todos

que se acercavam dela.
Era a alegria de nossa casa, cantava, dançava fazendo caretas e cambalhotas

para nos fazer rir. Mamãe (também rindo, sem conseguir se conter) dizia assim:
- Mais modos, minha filha.
Parecia uma figurante de circo de cavalinhos ou de teatro de alegres

saltimbancos.
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Inteligente, hábil, criativa, resolvia, com bom humor todos os problemas das
irmãs mais velhas e das crianças da casa.

Trabalhava, dia e noite, ao lado de mamãe, na lida da casa. Cozinhava, fazia
doces, roscas, bolos, biscoitos, empadas, para o consumo da semana, lavava e passava,
visitava o pomar, colhia hortaliças, sempre cantando, feliz.

Gostava, como já disse, de declamar as poesias de nosso avô, o poeta Modestino,
que tinha por ela muito afeto.

Desde pequenína, na escola de Dona Sílvia Mesquita, era a primeira da turma.
Aprendia rápido e saía à procura das que não tinham usufruído das lições da grande
mestra. Era a preferida para cantar, recitar versos, quando a Escola era visitada.
Tinha uma memória prodigiosa.

Certa vez, lá esteve o Bispo Diocesano, em visita pastoral, D. João de Almeida
Ferrão. Dona Sílvia havia escrito um discurso e a Flor o decorou.'°

Foi um sucesso!

Flor era requisitada para trabalhar nas Quermesses em favor da Santa Casa.
Ela e Carlos Netto criaram a Companhia "Fogo de Palha". Durante muitos meses a
companhia apresentou peças teatrais, como "Rosas de todo o ano", autoria de Júlio
Dantas. As atrizes desta peça foram: Márcia de Sousa, a jovem, Maria Alves Neto, a
Mariquinhas do senhor Antônio Alves Neto. Ela era a freira enclausurada no convento,
decepcionada com o seu grande amor. Recebe a visita da jovem irmã, sorridente,
com rosas lindas nas mãos, que vai participar o seu noivado recente e a felicidade
que a inebriava. Quando a jovem mostra a fotografia do noivo, a freirinha grita
estarrecida:

- É João? Não posso acreditar!... Meu Deus!

Chorando as duas se abraçam, e a jovem exclama:

- Há rosas de todo o ano. Eu volto amanhã...

As peças "Os amores do Tomé", "O natal do Belarmino" , de autoria de Carlos
Netto e de Floripes de Sousa, constituíram sucesso durante muitos meses, no Clube.

Nós, as artistas, nos desdobrávamos nos ensaios: Áurea, Eulália, Bibi, Altina,
Ivone, Branca, Rutinha, Liquinha Barbosa, Santa e muitas outras. Donato ajudava
o Carlos e a Flor nos ensaios. Carlos tinha bonita voz, cantava músicas de Carlos
Galhardo ou de Vicente Celestino que ele solava e eu fazia os contracantos.

` Este discurso ela o repetia até à sua morte. Certo dia, Maria Cali, minha filha, trabalhando num vídeo da
A.4	 .4.. ...A AA.,d..,,,....	ri.. r..	 .1,
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Ao levantar o pano para a apresentação dos números, a orquestra executava o
Hino da Companhia "Fogo de Palha", de autoria de Carlos Netto e nós entrávamos, no

palco, cantando:

"Alerta, senhores, atenção
Eis que vai passar Fogo de Palha,
e vos fazer a saudação.
Vai, por isso, conquistar muitas
glórias, muitos louros,
e a vitória talvez.
Prima na sua distinção.

Para que fazer mais seleção.
Olé, pois não!
Fogo de Palha.
vale um tesouro
é a sensatez,
olá se é mais uma vez,
olá se é!".

Naquela época, diversas Companhias Teatrais viajavam pelo interior e
renomados artistas se apresentavam à gente simples interiorana.

Ficavam meses nas cidades. As Companhias iam perdendo, aos poucos, seus
figurantes e, ao final, não tinham recursos para irem embora.

Foi o que ocorreu com Dercy Gonçalves e seu grupo teatral.

Ela tornou-se amiga de todos na cidade, almoçando na casa de um, jantando
com outros e, na nossa casa, ia sempre comer mingau de milho verde e tomar café
com os gostosos biscoitos da mamãe.

Para ajudar à atriz, Carlos  Flor prepararam uma grande apresentação no Teatro
do Clube.

Lembro-me de ver a Flor passando no corpo de Dercy uma tintura branca para
acentuar a sua tez. Eu a olhava, discretamente, através de uma fresta da sua cabine.
Estava surpresa, vendo aquela mulher, despida da cintura para cima, entregue às
pinceladas daquele creme que a Flor lhe passava nas costas e nos seios. Ela era bem
morena, magra, bonita, e a sua graça e a sua "verve" eram irresistíveis.

Dulcina de Morais esteve também em Boa Esperança, em 1928. Tive a
oportunidade de falar com Dulcina de Morais, em Brasília, no Ministério da Educação,
em 1970.

Ela lutava para conseguir ajuda dos poderes públicos para construir o "Teatro
Dulcina", na Esplanada dos Ministérios. Dulcina lembrou-se de nossa terra e até do
jovem dorense que se apaixonara por ela.

Eu a convidei para rever a nossa região, mas a artista já estava tão fragilizada
que nos dava pesar vê-Ia naquele estado.

Conseguiu, no entanto, erguer o Teatro Dulcina. Teatro-Escola que prepara
artistas para o País, no Distrito Federal.

Minha irmã Flor era, também, a chefe de nosso coral da Igreja Matriz.
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Tinha uma segunda voz afinada, agradável, e a sua presença nos dava estímulo
para cumprir, com eficiência, as exigentes solenidades sacras.

Ao longo de minha vida, tive sempre a ajuda da Flor. Se não fosse ela, eu não
estaria, hoje, escrevendo um livro.

Para retratá-la, nada melhor que estes belos versos de nosso sobrinho, quando
a Flor comemorava 90 anos de idade, em 4 de dezembro de 1993:

Flor aos Noventa
José Osvaldo de Souza

«O nome fica-lhe bem.
Digo-o como trovador.
Toda flor, forçosamente,
tem que ter nome de Flor

Eis que agora perfilho
Essa inspirada quadrinha.
De inventivo trocadilho,
que lamento não ser minha

Tiro dela o motivo
para saudar Tia Flor.
E expressar-lhe, emotivo,
gratidão e muito amor.

Tanta honra lhe convém
por todos desta família.
Que a presente homília
não é de um, mas de cem

Muito mais aos noventa anos,
benditos a cada dia.
Superando desenganos,
com humor e alegria.

Essa flor é diferente.
Ou mesmo desconhecida.
Quem com ela é convivente,
sai com a vida engrandecida.

Não tem a graça da rosa,
ou o melindre da orquídea.
Nunca pôde ser dengosa,
e desconheceu a desídia.

Nem faz lembrar a hortênsia,
que clama pra si cuidado.
Em sua longa vivência,
tudo e a todos foi dado.

Descubro uma afinidade,
com a singela margarida.
Pois é a simplicidade
a marca de sua vida..

Sem ter da dália a alvura,
nem da violeta afrescura,
mostra mais em cada ato
afibra da flor de cacto.

Ó que flor mais resistente
a todo rigor da sorte.
Sempre pronta e oferente,
a servir até à morte.

É claro que já foi bela,
com encantos bem sutis.
E sonhou como donzela,
com ares primaveris
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É uma flor especial	 Onde a irmã que é das Dores,

essa flor, a Tia Flor,	 grave e séria até no nome,
Qual perfume natural,	 Em orações e aos andores,
exala amor, só amor.	 também de amor se consome.

Mais que uma, umflorilégio,	 Parabéns, Flor-doação.
muitas flores numa só.	 Brinque, ria, fique prosa.
Nesse jardim-privilégio,	 A senhora é o coração
velha casa da vovó.	 deste povo do João Rosa"

José, o Pai Zé

Eu não vi, mas me contaram, da felicidade de nosso pai, quando a sua Dodó

Maria Souza colocou-lhe nas mãos o primeiro filho - o varão que acabava de chegar
àquele lar.

José nasceu abençoado pelo Patrono da família, trazendo-lhe o nome e as
virtudes tão necessárias a um futuro chefe de família numerosa.

José foi o irmão amigo, companheiro leal, conselheiro de todos da família, não
só pelos seus dotes pessoais, mas, principalmente, pela sua força carismática e
espiritual, pelo conjunto de qualidades específicas de liderança que adornavam a sua
personalidade ímpar.

Quando garoto permanecia quase sempre deitado, junto à mãe, para lhe dar
água, uma fruta, ou receber alguma ordem por gestos, já que ela não conseguia se
expressar verbalmente. Dona Micota, nossa mamãe, foi acometida por uma terrível
doença que lhe tirou a voz.

O médico que a assistia, Dr. Otávio Câmara de Sá Brito, colocava na sua
garganta para atingir a laringe, com extremo cuidado, as sanguessugas (bichas) para
chupar o sangue, recurso médico para provocar sangrias, já usado desde a época
romana.

Trata-se de um verme anelídeo, da classe dos hirudíneos, que habita as águas
doces e tem ventosas que se ligam à pele da pessoa ou dos animais, a fim de absorver
todo o sangue ali coagulado.

José sofria, nos seus tenros cinco aninhos, com aquele tratamento cruel a que
sua mãe se submetia, sem um gemido.

Ele via cair uma bicha, depois outra, outra, fartas de sangue.
Passam-se dois anos e, um dia, José ouve Mamãe dizer:
- José, meu filho, meu filho.



FQq',8
46 - Márcia de Sousa Almeida

Ele a abraça, aos prantos, e depois corre, gritando pela casa:

- Mamãe falou.., mamãe falou...

Corre à oficina, aos gritos:

- Papai, a mamãe falou!

Aconteceu o grande milagre graças à dedicação de Doutor Sá Brito, e às
preces da família e dos amigos.

José prometeu que por toda a sua vida ficaria ao lado da mãe querida...

Não quis se casar, apesar de apreciar muito as moças bonitas da terra, e de
participar de umas "farrinhas", lá pelos lados do Cruzeiro, mas voltava, toda noite,
para dormir em casa e não dar preocupação à velha mãe.

Possuía um temperamento invejável, fazendo com que as crianças da família o
adorassem e o apelidassem - o Pai Zé.

Ele amava os sobrinhos, brincando com todos, preparando-lhes brinquedos de
acordo com a idade de cada um.

Fazia gaiolas, carrinhos, estilingues, preparava as varas para a pescaria no rio
Marimbondo.

Os sobrinhos o ajudavam a cuidar do pomar, das hortaliças para a família toda
e os vizinhos.

Ele amava aquele quintal sombreado pela quantidade de árvores plantadas por
nosso pai: bambuzeiros, laranjeiras variadas, mexeriqueira, mangueiras,
jabuticabeiras, abacateiros, casaqueiras, uvaieiras, paineiras, coqueiros e um pé de
jatobá gigantesco.

José pediu aos sobrinhos que queria, quando morresse, ter o seu caixão coberto
pelas folhas das nossas árvores queridas. Ele não gostava do perfume das flores
depois de cortadas dos pés...

E os sobrinhos atenderam ao seu pedido.

José deixou a profissão de alfaiate adquirindo uma fábrica de ladrilhos e
todo o dinheiro que conseguia era aplicado nas despesas da família, com os
velhos pais e irmãs solteiras.

Maria das Dores, a Dorica ou Didi

Dorica, na intimidade, foi sempre diferente das moças da casa.

Não era afeita às festas ou comemorações e, raramente, comparecia às vesperais
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Freqüentava a Igreja Matriz e assistia a todas as missas durante a semana e às
de Domingo.

Pertencia à Pia União e, como Filha de Maria, era assídua às convocações
contínuas da Presidente ou do Vigário.

Também usava a fita vermelha, já que era filiada ao "Apostolado da Oração",
onde estavam senhoras e moças católicas, colaboradoras dos eventos sacros.

O apostolado era também exercido por meio de um trabalho social junto às
congregadas, visitando os lares modestos, levando ajuda às famílias, com gêneros
alimentícios e agasalhos.

Era aplicado também o apostolado no sentido de unir as pessoas pelo casamento
católico, evitando a bigamia ou conquistas fortuitas.

Dorica fazia companhia à Dona Sinhá Leite Naves, irmã do Padre Juca, Dona
Terezinha Correia, Dona Conceição Negreiros  Dona Orbela Morais, que se davam
com devoção a essa difícil tarefa.

Em casa, Dorica dedicava-se à costura que aprendera, desde muito jovem, com
Dona Otávia e a tia Mina Banterli.

Confeccionava lindos vestidos de baile, tailleurs, trajes-esporte e preparava,
com esmero, enxovais completos para noivas.

Difundiu na cidade a devoção a Santa Rita, tendo adquirido um lote para a
construção de uma capela para a santinha dos milagres impossíveis.

Hoje, encontra-se edificada a Igreja de Santa Rita, na região alta da cidade,
um belo templo feito com a ajuda e dedicação dos fiéis de Boa Esperança.

Dorica comprou uma casa comercial, dando a ela o nome de "Casa Santa
Rita" que, mais tarde, foi transferida para a rua Direita, hoje, Presidente Vargas,
número 843.

Era uma loja onde ficavam expostas em vitrines, à visitação das freguesas,
lindas rendas francesas,grupiers, mariscots, chantillys, lingeries, lãs e sedas, tecidos
variados finos e bijuterias.

A assistência aos velhos pais estava garantida graças aos desvelos da filha
dedicada e irmã extremosa.

Inteligente e criativa, ajudava não só a família, em qualquer eventualidade,
mas jovens seminaristas, tendo apoiado a ordenação de dois padres.

Os inúmeros sobrinhos a chamam - Didi— e, para eles, é ela a mãe que nunca pôde ser.
Apesar de bonita e simpática, não era inclinada à vida matrimonial.

Afastava os pretendentes que surgiam, com uma frase:
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- Quis ser freira. Meu pai não permitiu. Casei-me com Jesus  a minha missão
é assistir os meus pais, irmãos e sobrinhos que necessitarem de minha ajuda.

José Faustino, o Zezinho

O Zezinho, como o chamávamos, tinha temperamento semelhante ao do irmão José.
Era bom, honesto, alegre, comunicativo e, sobretudo, caridoso.
Amava e respeitava, com unção, os genitores, cobrindo-os de cuidados especiais.
Não quis seguir a profissão paterna, preferindo trabalhar com o bom Amílcar,

como sapateiro.
Era um irmão atencioso, afável, auscultando as dificuldades de todos, levando-

lhes uma palavra, um gesto amigo.
Gostava de freqüentar as festas no "Radium Clube Dorense", tomando parte

nas apresentações da troupe, nas exibições das Revistas, das Comédias, pelos amadores
da época.

Esteve por algum tempo em Muzambinho, morando na casa de Stelia, nossa
irmã, tentando trabalho mais rendoso para as suas despesas.

Em 1935, mudou-se para Campos Gerais, terra que amou muito, adotando-a
como o seu segundo berço.

Casou-se com a bonita Maria Ferreira, jovem de formação moral e cristã, atributos
que muito contribuíram para a orientação da família admirável e numerosa que
constituíram.

São seus filhos: José Faustino, casado com Madalena de Sousa, José Osvaldo de
Sousa, casado com O/inda de Andrade Sousa, Maria José, Maria Aparecida, casada
com Clevelândio Morais, Maria Auxiliadora, Maria das Graças, casada com Dr.
Aladyr de Souza, José Arimatéia, casado com Rosângela de Souza. Os netos são: Ana
Paula, Mário José, Marcelo, Maurílio, Carolina, Rodrigo, José Gera/do, Vinícius,
Patrícia, Letícia, Igor e Caio. Bisnetos: A manda, Otávio, Rodrigo, Isadora, Luiza,
João Pedro e Gustavo.

José Faustino foi durante muitos anos sapateiro, fazendo daquela modesta banca
uma verdadeira fonte de trabalho laborioso para o sustento da família.

Mais tarde criou a casa comercial com o nome "Casa Cruzeiro", onde se reuniam
a freguesia e os amigos para os comentários políticos, financeiros e sociais da terra.

Exerceu, durante vinte anos, a função de Juiz de Paz. Foi incansável no trabalho
pelo desenvolvimento da grande obra da Sociedade São Vicente de Paulo, da qual foi
PrecIenre nnr cinnipnrn nnnc
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Participou de campanhas em favor do desenvolvimento dos estabelecimentos
de Ensino e oferecia a sua colaboração aos empreendimentos de natureza assistencial
para beneficio da cidade.

Era o irmão, o tio, o amigo sempre presente, nas horas alegres ou nos momentos
de angústia ou de dor.

Esteve casado por 61 anos, vivendo feliz num lar abençoado e harmônico, ao
lado da dedicada esposa, dos sete filhos, noras, genros, netos e três bisnetas.

Geraldo

A Oficina São José era o ponto central, não só da família, mas dos amigos, dos
compadres e dos fregueses.

Às duas horas, mamãe coava o cafezinho, trazia biscoitos, por ela preparados,
para servir ao papai e aos que ali estavam dando uma "prosinha".

Eram o senhor Antônio Alves Neto (o nosso amigo senhor Antônio Português),
Evaristo Chaves, Tonico Rodrigues, Juca Belo, senhor José, pai do Dr. Vilela, José
Alves Vilela e, mais tarde, o Senhor WaldemarJunqueira e D. Margarida.

Geraldo foi o filho que esteve mais anos junto à "Oficina São José", labutando,
com afinco, para que não se cerrassem as suas portas, definitivamente.

Os que se encontravam naquele ambiente de trabalho e tranqüilidade, viram o
momento em que o velho patriarca, estático, com aquele giz triangular na mão, para
desenhar, no tecido estendido naquela mesa, o paletó do exigente freguês,
transtornado, levou as mãos à cabeça, exclamando:

- Meu Deus, eu não sei mais! Eu não posso! O que vou fazer?
E levantando os olhos para o enorme quadro de São José, pregado à parede:
—Ah! Meu amigo, me ajude...
Geraldo amparou-o com carinho, naquele momento, compreendendo a gravidade da

situação.
A mão de ouro não mais usaria os seus instrumentos de trabalho, a agulha, o

giz vermelho, a enorme tesoura.
O velho bronze, dentro do peito, continuava batendo, porém não se ouviam

mais assobios das modinhas, das operetas, mazurcas e polcas.
Triste, olhar distante, ele via, talvez, um mundo colorido, sem dores e

tristezas...
Geraldo gostava da profissão de alfaiate, mas precisava trabalhar muito, porque

já se preparava para o casamento, e as suas responsabilidades iriam aumentar.
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Foi-lhe oferecida a oportunidade de trabalhar com os menores internados na
Escola Caio Martins, de Esmeraldas. Estimulado pela Direção da Entidade, organizou
uma modesta alfaiataria, ensinando com dedicação o ofício a dezena de rapazes.

Muitos destes jovens transformaram-se em grandes profissionais, sendo
proprietários de alfaiatarias, do alto comércio de Belo Horizonte.

Geraldo voltou para Boa Esperança, assumindo, depois de concursado, o cargo
de agente fiscal, junto à Secretaria da Fazenda. Soube ser honesto e dedicado no
exercício desta difícil missão de orientar e fiscalizar os órgãos que trariam
tranqüilidade aos cofres do Estado de Minas Gerais.

Era casado com Rosa de Lima Sousa, menina bonita, de Nepomuceno, que lhe
deu lindas moças e três rapazes.

São eles: Adélia Maria; Helena, casada com Ricardo Figueiredo; Maria Alice,
casada com Maury de Castro; Regina Márcia, casada com João Carlos Moreira;
Diva, casada com Paulo Roberto Oliveira; Rosária Maria, casada com Juarez
Junqueira; Márcia, casada com José Araújo; Andréa, casada com Cláudio Antunes de
Siqueira e os rapazes Anatole, casado com Maraísa de Fátima Vieira Souza, João
Batista e Péricles. Os netos são: Marcelo, Eduardo, João Paulo, Juliana, Flávia,
André; Fernanda, Lucas, Bruno, Eduarda, Bruna, Jaqueline, Vinícius, Leonardo e
Felipe.

Márcia

Pela ordem, deveria eu entrar aqui com os meus alfarrábios, mas prefiro, antes,
lembrar o Paulo, a Santa e depois o João.

Paulo

O Paulo não veio ao mundo sozinho. Ele trouxe também o Saulo, seu
irmãozinho gêmeo, encantando aquele modesto lar.

Mamãe, que não estava naturalmente preparada para atender às duas crianças,
teve logo a ajuda das vizinhas e amigas.

Começaram a chegar cobertores, flanelas, roupas de cama, biscoitos, fubá e o
trigo para os "escaldados".

Um fazendeiro amigo, senhor Manoel de Andrade Vilela, o senhor Nequinha
do Capão, levou até uma vaca de leite para ajudar a mamãe na alimentação dos dois
anjinhos.
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O José Diniz ofereceu o curral de sua chácara, para receber a bem-vinda vaca
leiteira.

Os dois meninos eram diferentes um do outro, não se pareciam fisicamente. O
Paulo era moreno, olhos grandes, cabelo preto e liso. O Saulo era claro, olhos
azulados, cabelos louros e anelados.

Eles encantavam a todos que os viam. Papai destacou logo a Stella e a Flor nos
cuidados com os gêmeos.

O Saulo era forte, corado, mamava bem, correspondendo à dedicação da paciente StelIa.

O Paulo, ao contrário, franzino e com pouco desenvolvimento, chorava demais
com dor nos ouvidos. Floro levava para a sua cama e o acalentava, colocando óleo de
amêndoa, ou dentes de alhos quentes, enrolados em algodão, nos dois ouvidos, e
uma touca para proteger a cabeça do garoto.

Ajudava a Flor, nesta tarefa, a velha Bernardina, a Dinda, tia de nosso pai,
que já morava, há tempos, com a família.

Passou a fase mais difícil e os garotos cresciam saudáveis e bonitos. Aos cinco
anos de idade, foram crismados.

A diferença na nossa idade é pequena, no entanto guardo ainda na memória
este dia feliz da família.

A Igreja Matriz, repleta de pais, padrinhos e o ensurdecedor choro da
meninada. Mamãe era grande costureira e preparou para os dois meninos terninhos
brancos com gravatinhas azul-marinho e sapatinhos de verniz. Eram admirados pelo
povo e, principalmente, pelos padrinhos.

O Paulo, nos braços do padrinho, Carlindo César da Cunha, enquanto o Saulo
se acomodava com o senhor Nequinha, que se orgulhava de crismar aquele garotão.

Mamãe deve ter preparado, para os padrinhos e convidados, lauta mesa de doces.

Deus, porém, havia determinado que os dois anjinhos iriam se separar.

Paulo, tão doente, tão fraquinho, merecendo tantos cuidados, resistia às doenças
naturais da infância.

No entanto, Lulu, tão forte, bonito e esperto, não resistiu a uma gripe, talvez,
uma insidiosa pneumonia.

Voltou para o céu, mas não regressou sozinho...

Foi com ele a velha Dinda, que tanto o amava, embora se desdobrasse para
atender mais ao Paulo, sempre carente de cuidados especiais.

Aquela casa alegre, cheia de filhos, de parentes e amigos é palco de uma cena
comovente. Sai o féretro com os dois caixões: um, de tecido branco (já que a Dinda
era virgem) e o de Lulu, azul como os seus olhinhos.



rjQq',8
52 - Márcia de Sousa Almeida

Falaram comigo que o Lulu tinha ido para o céu, então eu me escondia, atrás
da casa, olhando as nuvens, para encontrar o irmãozinho querido.

Paulo cresceu, ao meu lado, sempre amigo, nos brinquedos e travessuras.
Corríamos pelo nosso quintal, apostávamos corridas em cima dos muros,

subíamos nas laranjeiras, nas jabuticabeiras e nos bambus.

Chamávamos esta brincadeira, nos bambus, de "viagem de avião".
Paulo caiu lá de cima, da ponta do bambu e veio direto ao chão. Ficou

desmaiado. Corri aos prantos para chamar a mamãe dizendo:

- O Paulo morreu.
Pobrezinha da Dona Micota, tão sofrida, com aquela turma a lhe pregar sustos,

mas ela preferia sempre que ficássemos ali, no quintal, sob as suas vistas. Aquele
quintal era, então, o nosso paraíso, onde fazíamos as proezas que víamos nos circos
de cavalinhos. Andávamos nos trapézios (galhos de árvores), fazíamos mágicas, saltos
acrobáticos, dramatizações e muita música (flauta de bambu e pandeiros).

Os nossos amigos vizinhos eram, também, artistas.

Este quintal existe até hoje, os nossos filhos, netos e bisnetos nele repetem as
nossas diabruras.

O Paulo fez o seu curso primário no Grupo Escolar Dr. Sá Brito, sendo aluno
aplicado e estimado pelas professoras.

Era extremamente dedicado aos pais e aos irmãos.

Começou, desde cedo, a trabalhar com o cunhado Amilcar, no oficio de
sapateiro. Não aparentava gosto pela profissão, mas nosso pai não admitia filho
vadiando pelas ruas ou nos bares jogando sinuca, com companheiros não muito
recomendáveis.

Paulo gostava muito dos bailes no Radium Clube, onde namorava meninas
bonitas de sua idade.

Vestia-se bem, era bonito, simpático, mas sempre introspectivo.
O irmão Zezinho levou-o para Campos Gerais, onde juntos trabalharam, durante

muitos anos.

Morou em Belo Horizonte, na minha casa, e o Manoel  eu o estimulamos a
estudar para enfrentar concursos. Talvez por influência do ambiente, resolveu ingressar
na Polícia Militar de Minas Gerais, mas não se adaptou à disciplina rígida aplicada
aos soldados naquela época.
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Regressando a Belo Horizonte, foi convidado para trabalhar na CAMIG, órgão
do Estado, onde deixou bons amigos, pela sua atuação não só como gerente, mas
pelo fino trato que dispensava aos funcionários.

Era casado com Iracema Ferreira, a quem amou muito. São seus filhos: Angela,
Paulo e Alcione e os netinhos Olivier, Saulo e a netinha Angèie.

Orquísia, a Santa

Orquísia, na intimidade Santa, desde pequena chamava a atenção dos que a
viam, pela sua graça e vivacidade.

Declamava, cantava, tocava vários instrumentos, dançava não só em casa, mas
em todas as festas que se organizavam na cidade.

Devido às suas qualidades como aluna do Grupo Escola Dr. Sá Brito e
possuidora de bonita voz, era sempre escolhida para se apresentar nas festas cívicas,
nos teatros, danças folclóricas e nas coroações do mês de maio.

Como o ambiente da família era de cultivo à arte musical, Santa cantava e se
acompanhava ao violão e ao acordeão.

Estudou violino com a professora Liii Leão, formando um bonito quarteto de
cordas: Liii Leão (violino), Santa Sousa (violino), Waiter Gischevisk (violino), sob a
regência de Franz Voliet, violinista suíço radicado em Boa Esperança.

Muitas vezes, juntavam-se aos violinos os violões de Antônio Ramos, José e
Geraldo Morais, grandes seresteiros dorenses.

A crônica apensa foi publicada no jornal "A Esperança". O cronista é José
Gomes, o íbis, que não era de Boa Esperança mas amou muito a nossa terra.

Santa estudou na Escola Normal Pedro II, mas formou-se pelo Colégio "Padre
Júlio Maria", onde se destacou como ótima aluna e colaboradora junto às Irmãs
Sacramentinas, nas solenidades cívicas e sociais do Educandário.

Foi nomeada professora do Grupo Escolar "Dr. Sá Brito", exercendo o
magistério no Estabelecimento onde aprendeu as primeiras letras.

Organizava corais com os alunos, fazendo apresentações de peças teatrais,
constituindo-se esse trabalho, em fator preponderante para angariar recursos
financeiros para manutenção da "sopa", única merenda para crianças pobres e carentes
ali matriculados.

Acumulava, com as funções de professora do Estado, a prestação de serviços no
Coral da Igreja, seguindo a tradição da família.
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Companhia "Fôgo de Palha"

Domingo e terça-feira fui assistir aos
espetáculos da Companhia "Fõgo de Palha."
Fui, como qualquer outro foi. Sem distinção.
Sem ostentação. Sem estréia na testa. O facto é
que fui. E o facto é que todos queriam saber
quem é o IBIS. Ora, o IBIS? E êle mesmo.
Crítico mordaz. Ferino. Franco. Sincero.

Mas, como eu estava dizendo: fui assistir aos
espetáculos.

Comprei ingresso. Entrei. Abanquei-me, como
qualquer burguês. Esperei... Meia hora...
Puchal... a cousa está demorando...
A "troupe" entra em scena...

Ótimo guarda-roupa. Rostos bem carminados.
Vozes vibrantes... Unissonas ... Divinas
Vozes de rouxinol ... Assim, continuaram as
sessões.	Agradando	...	Satisfazendo
Encantando ... Um bailado: apoteose da
companhia. Lindo ... Evocativo ... Sentimental

Outra peça: "Costurei rinha".
Silêncio, platéa Ouves ? Pois então não ouves
uma vozinha fraca ... angélica .. seráfica ? Seria
algum querubim ? A voz aproxima-se. Todos a
ouvem agora. E um som rouco ... Ciciar de briza

Marulhar de águas

Perpassai do vento ... Voltam-se as vistas para o
palco. Os olhares se convergem
num só ponto. Observam. Analisam.
Perscrutam.. Mas ... nada vêm ... Nada enxergam

Nada distinguem
A pouco e pouco, vai surgindo uma figurinha
interessante
Quási invisível
Mas a figurinha tem alma..
Ela vibra
Canta
Declama
Fala
Quem é? E Santa
O nosso bebê vivo
A nossa estréia mignon.
A piatóa aplaude-a em frenesi.
A sua graça desenha um sorriso no rosto de cada
espectador

Depois, "Sino da Aldeia" Floripes, a nossa
Margarida Max, emprestou o seu talento ao
desempenho perfeito da canção.
E a música viva
E a poesia materializada .0 canto de cisne, que
arrebata Que comove .. Que impressiona

Que encanta...
Avante, "Fogo de Palha". Não esmoreças.
E, de vez em quando, proporciones mais uma
dessas primorosas sessões á
platéa dorense e ao

ÍBIS
**** *** *** * * * ***** ** *** * *** * * *** * * *

Santa lecionou por 14 anos, no Ginásio São José, de Boa Esperança, como co-
responsável pela criação do novo Estabelecimento e pelo amor à juventude de sua
terra. Era bonita e jovial com os alunos, que a escolheram paraninfa da turma de
1957.

Santa casou-se, vindo para Belo Horizonte, prestando serviços como professora
na "Creche Menino Jesus" , tradicional obra social na capital mineira.

Como professora de música trabalhou pela melhoria da vida funcional do
Estabelecimento, criando praça de esportes com piscina, vestuários, parques,
instrumentos de lazer, para os menores ali internados.

Nesse trabalho, ela teve a colaboração das Irmãs, professoras, amigos, voluntários,
consenuindo a oferta de um piano para as festas que se realizavam na comunidade do Bairro
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Santa e o esposo, Amadeu Tavares, de origem portuguesa, comerciante na
capital, iniciaram um importante trabalho, em 1956, na sede da Colônia de Belo
Horizonte

Dirigiram o grupo folclórico "Gil Vicente", durante 12 anos, obtendo prêmios
pelas apresentações em vários Estados do País.

Santa recebeu a "Medalha de Honra ao Mérito", pelas mãos da Deputada
Manoela Aguiar, de Portugal, por serviços prestados à Colônia Portuguesa em Minas
Gerais, no "Lions - Cidade Nova" - L. 11— e no "Elos Clube". Ofereceu sua
colaboração durante 26 anos, como secretária, desenhista e pintora de trabalhos
artesanais do "Bazar Filantrópico", da Colônia Portuguesa, que assiste várias creches,
leprosários e favelas carentes de Belo Horizonte.

Participou do Coral Luso-Brasileiro, foi solista do "Lusíadas", e, atualmente,
colabora no "Coral Luís de Camões", como pianista e regente do Coral.

Recebeu condecoração como "Mãe Elista" 1999-2000 e medalhas da "Casa
Irmã Sheila", "Lar Judite Amélia" e Loja Maçônica "Paz e Amor".

Entretanto, a sua maior colaboração foi oferecida à Fundação Educacional "Caio
Martins", obra destinada à recuperação do menor abandonado ou carente, em Minas Gerais.

Desde os primeiros anos das atividades, no ainda incipiente trabalho (1948),
Santa ofereceu a sua ajuda afetiva, não só como instrumentista - órgão, violão,
acordeão ("minha sanfona briosa", como ela denominava aquele sempre bem-vindo
instrumento que ela tocava esbanjando enorme alegria...) - mas, como possuidora
de bela voz, cantando na igreja da Caio Martins, encantando os visitantes e,
ainda, apresentando interessantes números artísticos para a garotada, nos domingos
festivos.

Durante 50 anos ofereceu a sua solidariedade à Caio Martins, recebendo o
diploma de "Cidadã Benemérita", na festa do jubileu - "Bodas de Ouro" - da
Instituição em 3 de janeiro de 1998.

Santa e Amadeu, já falecido, tiveram três filhos: Amadeu, Maria das Dores,
casada com Antônio, e Maria de Fátima. Cinco netos: Virgínia, Verônica, Luíza,
Pedro e Natália.

João

Por ser o último da numerosa família, João foi sempre muito amado por todos
os irmãos, que não poupam elogios e aplausos à conduta irrepreensível do caçula.
Era comovedor o zelo que ele dedicava aos pais, já bastante alquebrados e doentes.
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O seu carinho se estendia aos irmãos, estando sempre presente e solidário nos
momentos de alegria ou de dor, de toda a família.

Fez o curso primário no Grupo Escolar Dr. Sá Brito, recebendo o seu
diploma com distinção e louvor. Trabalhou durante quatro anos nas oficinas
gráficas dos jornais "A Ordem" e a "A Vanguarda", sendo sempre elogiado pela
sua firmeza e dedicação àquela missão de assistir os jornalistas e outros
funcionários da casa. Foi aluno da Escola Normal Pedro II. Mais tarde iniciou
um trabalho na Coletoria Estadual, num ambiente sadio de aprendizagem e de
afetividade, que muito contribuíram para a sua formação profissional e humana,
fatores que viriam sedimentar a sua personalidade para os problemas futuros que
viria a enfrentar.

Prestou serviço militar aos 17 anos, no Tiro-de-Guerra, em Varginha, Núcleo
de Três Pontas. Foi nomeado pelo Governador Benedito Valadares para o cargo de
agente fiscal, aos 20 anos de idade.

Convocado, em 1944, para o Serviço Ativo do Exército, sendo incorporado,
fez o Curso Regional de Graduados (CRFG). Promovido, ao final do curso, foi
destacado para servir ao III Batalhão de Infantaria, do 12 0 Regimento de Infantaria,
batalhão formado por tropas de elite e assalto, com sede em Benfica, Juiz de Fora.
Em 1945 esteve à disposição do 5° Escalão da FEB, aguardando embarque para
servir às Forças Armadas na 2' Guerra Mundial. Prestou serviços, temporariamente,
ao contingente do 110 Regimento de Infantaria, de São João del-Rei.Transferido
para Belo Horizonte, servindo no 10° RI, foi-lhe concedido o licenciamento
autorizado pelo Ministério do Exército. Deixou o serviço militar com elogios de
seus comandantes, tendo sido convidado para permanecer na carreira. Em seu
certificado militar consta que nenhuma punição sofreu durante o tempo em que
esteve incorporado às forças Armadas do Exército Brasileiro.

Fez opção definitiva para retorno à vida civil, reassumindo o cargo como
funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Foi promovido,
por merecimento, ao cargo de agente fiscal, assumindo a chefia da circunscrição
fiscal, sediada em Passos, em 1946. Em 1951 foi nomeado Delegado Fiscal, em São
Sebastião do Paraíso, cargo de confiança. Nesse mesmo ano foi promovido ao cargo
de Fiscal de Rendas, fim de carreira, aos 28 anos. Em 1957, foi nomeado Delegado
Fiscal, em Sabará e, posteriormente, em Divinópolis para organizar as duas repartições
para os trabalhos fiscais do Estado. Em 1958, foi nomeado chefe do Departamento
dos Postos de Fiscalização do Estado, tendo permanecido nesse cargo até sua
aposentadoria.

Passando a atuar na área privada, participou da organização de empresas ligadas
ao ramo do petróleo, onde permaneceu até 1965. Desligou-se da empresa para se
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dedicar às atividades da aviação comercial com sede no Rio de Janeiro. A partir de
1971 organizou e dirigiu as suas próprias Empresas - Posto Sion e distribuidora
Jomar. Organizou ainda: "Posto Trianon" e "Trianon Indústria e Comércio" e
"Trianon de Brasília - Comercial de Veículos e Auto Trailier".

Em 1971 foi convidado, pelo Governador Rondon Pacheco, a assumir o cargo
de confiança de Intendente dos Palácios do Governo, até ao final do mandato. Fez o
curso da ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra), em
1971. Outros cursos realizados: Formação e Treinamento Técnico; Chefia e Relações
Humanas; Relações Públicas, Liderança de Reuniões e Debates.

Casado com Beatriz de Noronha, que muito o incentivou na sua vida particular
e profissional. O casal tem três filhos: Rommel, casado com Mariza,Jober, com Ana
Maria e Rondon, com Cristina, e os lindos netos e netas Luciana, Lílian, Felipe,
Lucas, Rondon, Pedro e Bruna.

0
00

Aos meus pais e aos meus irmãos, a minha homenagem e a minha gratidão.

Marcia

Quando eu me propus registrar o que a minha memória ainda retinha, dos
momentos felizes ou de dor de minha agitada vida, quis primeiramente visitar, com
alegria e com orgulho, a terra em que nasci, a querida Boa Esperança e, com o
coração pulsando, acelerado, retornar à velha casa, da rua Direita, hoje rua Presidente
Vargas, n.° 843.

eu quis também rever o lar paterno
resistir, quem há-de?

Uma ilusão gemia em cada canto,
Chorava em cada canto uma saudade.»
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O encontro espiritual com os meus pais queridos e o abraço em cada irmão,
quando já se foram quase todos, trouxe-me um misto de alegria e de dor, tão
profundas, que me veio uma vontade enorme de parar para auscultar o coração de
cada um, eternamente.

Dos 12 apóstolos, título que nos dava nosso pai, orgulhoso da prole que o cercava,
assistimos à entrada do ano 2000, somente quatro: Maria das Dores, a Didi, Santa, João e eu...

Esse contato, retratando os nossos entes que já foram chamados ao convívio
do Senhor, deixou-me a certeza de que cada um cumpriu com humildade, firmeza e
dignidade a missão que lhe fora reservada pelo condutor de nossas vidas.

Eu sinto orgulho por pertencer a esta família, tão simples, mas que lutou
bravamente contra todas as adversidades, alcançando a plenitude do dever cumprido.

Quando nasci, minha mãe quis repetir o nome da outra filhinha Márcia, que
morrera envenenada por um medicamento para verminose - o Vermiol, deteriorado,
mas inadvertidamente administrado.

Era, a primeira Márcia, uma garota muito bonita, com olhos claros, cabelos
bem alourados (durante muitos anos, guardei os seus cabelinhos), alegre,
comunicativa, que adorava ver a casa cheia de jovens, para os saraus que lá se
realizavam.

As irmãs mais velhas e as mais jovens gostavam de cantar, formando um belo
coro (não se falava coral), os amigos músicos traziam os seus instrumentos: pistons,
clarinetas, flautas, trombones e violões.

O velho mestre João Rosa, feliz, assumia a regência.

Os namorados aproveitavam a oportunidade para uma visita à família e ver, de
perto, as moças bonitas da casa.

Márcia, a Cici, como a chamavam, vibrava, dizendo:

- Mamãe, dá os doces pra rapaziada.

Todas as vezes que as crianças adoeciam, mamãe procurava, na farmácia, o
farmacêutico, o conselheiro, para indicar algum remédio.

Cici estava pálida, com a barriga crescida e inapetente. O amigo examina a
menina e diz:

- Ela precisa de um lombrigueiro. Fale com oJoão para ir à farmácia buscar o
remédio.

Quando o farmacêutico deu o remédio ao papai, diz:

- Vermiol é um santo remédio.

Parece ironia do destino chamar o conteúdo daquele vidro de "santo
remédio...".



PARTE 1
Semeando e Colhendo - 59

Quando papai colocou, entre as pernas, o corpinho da linda menina, ela
chorando, implorou:

- Papai não me dá este remédio... eu vou morrer...

Realmente, poucas horas depois, a criança estava morta. O remédio estava
deteriorado.

Papai e mamãe quase enlouqueceram ao ver inerte a filhinha, tão querida,
quando iria completar seis anos. Que fazer? A quem atribuir a culpa?

Anos depois, mamãe, muito feliz, dá à luz uma menina:

—A Márcia voltou, diz o papai!...

Herdei dela o nome, os colares que ela ganhara no último aniversário, alguns
postais, mas não herdei, repito, os cabelos e os olhos claros e não era tão bonita
quanto ela. Ela resplandecia.

Para consolar mamãe, diziam os amigos:

- Esta menina é tão bonita quanto a outra!

Fui uma criança saudável, alegre, tranqüila, preenchendo o vazio que estava
aberto naquele lar. A minha meninice foi muito feliz, pois convivia também com os
filhos de nossos vizinhos, da rua Direita.

Eram muitas as crianças, mas eu tinha preferência enorme por uma menina que
se chamava Eulália. O nome dela era difícil para falar, grande demais, para uma
criaturinha tão frágil, tão meiga, tão bonita. Então, eu a chamava Lalinha! E foi a
vida toda a amiga do meu coração.

Eu não descia a rua Direita sem entrar na casa dela para brincar ou para
chamá-la para ir à minha casa, onde havia aquele quintal enorme para os nossos
folguedos.

Papai e mamãe gostavam muito dos pais de Lalinha. Era o Sr. Antônio Alves
Neto (o Sr. Antônio Portugués) e Dona Ana, que passou a se chamar Sá Donana para
todo o povo da cidade, que muito estimava o casal de portugueses. A família era
assim constituída: D. Deolinda, D. Astéria, D. Anita, Maria Neto, a Mariquinhas,
que foi minha professora, Aurora - a Lola, Áurea, Lalinha. E os rapazes: Carlos
(grande amigo), José Neto e Serafim.

Foi uma família muito especial para mim, naquela época e, durante toda a
minha vida, senti as mesmas dores e alegrias daqueles conterrâneos amigos de todas
as horas.

Quantos anos são passados e não me saem da memória, nem do meu coração,
os ditosos anos em que estudei no Grupo Escolar "Dr. Sá Brito". Tenho a impressão
de estar vivendo os instantes de júbilo proporcionados pelo convívio alegre da
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criançada, protegida pelo diretor do estabelecimento e o grupo de professoras
eméritas que compunham o quadro de educadoras da época.

Vejo, como numa cena cinematográfica, perpassar pela minha lembrança a
imagem de minha presença naquele casarão imponente com paredes altas, janelas
escancaradas para o sol da manhã e a brisa da tarde, inundando de calor e luz as salas
repletas de crianças, de todas as cores e de todas as camadas sociais da cidade. Na
parte da frente, o salão, onde nos reuníamos para as festas cívicas, palestras de
educadores, ou recepção às autoridades que visitavam o educandário.

Os ensaios para as coroações de Nossa Senhora no mês de maio eram feitos no
pátio do grupo escolar, pois ali se concentrava a maior população infantil da cidade.

Sempre fui assídua aos ensaios das coroações, porque considerava um privilégio
cantar, homenageando a Mãe Imaculada.

D. Sinhá Leite Naves fazia os ensaios na hora do recreio, com muitas crianças.
Eu me oferecia para ajudá-la nesse trabalho, mas pedia a ela que me proporcionasse
a alegria de coroar Nossa Senhora, no dia 30 de maio, aniversário de minha mãe, D.
Micota.

«Nesse mês de alegria	 Flores e lindos cantos
tão lindo mês de flores	 temos nesta estação
queremos de Maria	 Oh! Mãe os teus encantos
celebrar os louvores...	 prendem o coração."

Ouvem-se os sinos badalar, com alegria! É a hora do recreio! A meninada se
reúne para os diferentes brinquedos.

As meninas começam, logo, com as cantigas de roda:
Algumas meninas ainda acrescentavam esse trecho:

"Ciranda foi à roça
seu irmão foi atrás dela
Cirandinha trouxe os pratos
seu irmão trouxe a panela"

Os garotos correm atrás da bola de meia, numa pelada sensacional. Outros
apostam corrida de um muro ao outro.

De repente, ouve-se a voz da Sá Hortênsia, aquela preta simpática. Ela fora escrava
de um daoueles fazendeiros noderosos çenhnreç de rifi Rrrte 1iit,- rl-r, n



PARTE 1
Semeando e Colhendo - 61

CIRANDA, CIRANDINHA

(Cantiga da roda)
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Outras versões da letra:
• Manda Deus Nosso Senhor,
• Manda o Rei Nosso Senhor,
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Aos gritos, devido ao tumulto da meninada, dizia:
- Os meninos pobres venham para a fila do pão... um atrás do outro,., se brigar,

já sabe.., fica sem o pãozinho de São José!

Mamãe era preocupada com a minha saúde e não me deixava sair para o grupo
sem levar, num bauzinho, a minha merenda. Mas na hora em que Sá Hortênsia
chamava para a fila os meninos pobres, eu sentia uma sensação estranha:

- Vou ou não vou entrar na fila?! O pãozinho de São José é tão gostoso...
Algumas crianças, atendendo ao chamado de Sá Hortênsia, deixavam,

tristemente, as rodas, as corridas, a bola de meia e se postavam naquela fila, mesmo
porque a fome já "apertava", àquela hora.

Alguma coisa, dentro do meu coração, já me revoltava, magoada com aquela
convocação discriminatória das crianças pobres. Ver aqueles pequeninos enfileirados,
cabeça baixa, recebendo o pãozinho... era desumano.

Apesar de estar com a barriga cheia, com os biscoitos da mamãe, eu dizia para
mim mesma:

- Prefiro morrer de fome a entrar nessa fila da Sá Hortênsia...
Dentro de mim já eclodia aquela vontade enorme de crescer, em todos os

sentidos, para amparar crianças pobres ou carentes e não deixá-las, nunca mais,
entrar na "fila dos pobres, para receber o pãozinho de São José."

No Grupo Escolar "Dr. Otávio Câmara de Sá Brito" foi nosso Diretor o
professor Nestor Lacerda, um homem inteligente, sério e bom, que amou muito Boa
Esperança, deixando lá muitos amigos.

Eu não poderia, jamais, me esquecer de minha madrinha e professora Maria
Amélia Leite Naves, de D. Maria Augusta Leite Naves (D. Sinhá), D. Branca Fleury,
D. Ernestina Campos Maia, D. Nair Assis, D. Julieta Maia.

O patrono, Dr. Sá Brito, não se limitava à doutrina e aos ensinamentos de
Hipócrates, mas também preocupava-se com os problemas da comunidade, que o
respeitava e admirava.

Ao filantropo e humanista, Dr. Sá Brito, a nossa gratidão pela assistência que
deu à nossa mãe, enquanto viveu.

o00
A meninada da nossa rua, toda tarde, se concentrava no Beco, pequena travessa

entre a rua Direita e a rua do Sr. Samuel Neves, ou rua da D. Saú, como todos
falavam.
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Formávamos grupos para "contar histórias", "passar anel", "quedas de braço",
"pular corda" etc.

O meu grupo dava preferência às "cantigas de roda". Eram tão dolentes as
nossas canções que muitos vizinhos chegavam à janela para nos ouvir, ou se assentavam
nas calçadas do Beco para nos ver de perto.

Formava-se um semicírculo de meninas que se davam as mãos e uma, bem à
frente, cantava, assim:

"Passo por aqui
Por aqui assim
A procura de uma agulha
Que eu aqui perdi»

As meninas do semicírculo cantavam, respondendo:

« Volta menina
Vá dizer ao teu pai
Que uma agulha que se perde
Não se acha mais»

A garota, com voz chorosa, canta então:

"Papai mandou dizer
que se eu não achar a agulha
quando eu chegar em casa
tomarei uma surra»

A garota se aproxima das outras meninas, no círculo, cantando:

«Quem vem me ajudar
Não é esta nem aquela não
Deve ser esta zinha
do meu coração»

A menina onde cai a palavra coração vai para a frente, para repetir a cantiga.

Eu cantava muito esta música, mas sempre ficava indecisa se era percura ou
precura de uma agulha. Eu enrolava a palavra na hora de cantar...
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O meu irmão Zezinho gostava de
pronunciar bem as palavras e veio me
socorrer, dizendo:

- Márcia, você deve cantar à procura
e soltar mais a sua voz.

Eu então explorava a minha voz,
tranqüilamente...

Sabia ainda a seguinte estrofe de "Eu
entrei na roda".

«Lá detrás daquela serra
Tem um velho gaioleiro
Quando vê moça bonita
Faz gaiola sem ponteiro»

E completava a cantiga da Teresinha
de Jesus:

"O primeiro foi seu pai
O segundo seu irmão
O terceiro foi aquele
A quem Tereza deu a mão»

Quando a gente cantava a "Canoa",
havia um momento em que colocávamos o
nome de alguma pessoa, assim cantávamos
várias vezes:

"A canoa virou
Deixá-la virar
Foi por causa da Lalinha
(Santa,...)
Que não soube remar... »

Depois, formávamos um grupo
selecionado para cantar lindas músicas do
folclore brasileiro:
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NESTA RUA
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Outra turma cantava:

CAPELINHA DE MELÃO
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"O pião entrou na roda pião
roda pião, bambeia o pião
roda pião, bambeia o pião"

A meninada vibrava. A turma que pulava corda, já cansada, juntava-se ao
nosso grupo. E a noite vinha chegando devagarzinho...

A luz elétrica era tão fraca que mal enxergávamos do outro lado do beco, por
isso, nossos pais nos recomendavam voltar, logo que escurecesse, para nossas casas.

Mas, nas noites de luar, nós não resistíamos à tentação de no beco permanecer
até mais tarde, para cantar à luz da lua...

Os amantes das serestas se uniam às crianças, formando um coro de vozes
diferentes, mas harmônicas e felizes.
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Lua

"Lua tão redonda
No céu feito de veludo
Tu que sempre estás de ronda
E que iluminas cá na terra tudo

Beija com suavidade

Alguém que já está dormindo
Leva em teu beijo lindo
A ternura desta saudade»

Lato
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Apareciam muitas pessoas que cantavam músicas também muito bonitas:

Lua branca

«Oh! Lua branca de fulgores e de encanto
Se é verdade que ao amor tu dás abrigo,
Vem tirar dos olhos meus o pranto
Ai! Vem matar esta paixão que anda comigo

Ai! Por quem és, desce do céu,
Oh! Lua branca, essa amargura do meu peito
Oh! Vem e arranca, dá-me o luar da tua compaixão

Oh! Vem por Deus iluminar meu coração
E quantas vezes lá no céu me aparecias
A brilhar, em noite calma e constelada
A ti,n 14, ', a.,tS,i t.,c
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Ajoelhado junto aos pés da minha amada
Ela a chorar, a soluçar, cheia de pejo
Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo

Ela partiu, me abandonou assim!
Oh! Lua branca, por quem és,
tem dó de mim... »

Chegavam os seresteiros de outras ruas, então cantávamos:

Noite Cheia de Estrelas
Lua,
manda a tua luz prateada
despertar a minha amada
quero matar os meus desejos
sufocá-la com os meus beijos...

Canto!
E a mulher que eu amo tanto
não me escuta, está dormindo

Canto epor fim
nem a lua tem pena de mim
pois ao ver quem te chama, sou eu...
entre a neblina se escondeu."

"Noite alta, céu risonho
a quietude é quase um sonho
o luar cai sobre a mata
qual uma chuva de prata
de raríssimo esplendor...

Só tu dormes, não escutas,
o teu cantor...
Revelando à lua airosa
a história dolorosa
deste amor.

Papai percebeu que o meu gosto pela música era muito grande e que a minha
voz era agradável e bem timbrada.

Apesar de eu já solfejar um pouco, papai pediu ao professor Cícero Augusto de
Lara para nos dar aulas, a mim e à Flor, durante algum tempo.

Nos dias marcados, íamos nós duas, lá atrás do velho cemitério, à casa do bom
Professor Cícero.

Era um preto amável, de cabelos grisalhos, risonho e sempre com a batuta à
mão.

Mamãe preparava uns presentes para a Maria, a esposa, pois o casal passava
por séria crise financeira.

Hoje em dia, dizem:

- Música não enche barriga de ninguém!

Imaginem, naquela épocal...
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Eu não perdia uma palavra das lições dele, na teoria musical. O professor
preparava o exercício, com técnica vocal, em tons altíssimos e eu os executava com
a maior facilidade, e ele ficava feliz, dizendo:

- Você é soprano, maravilhosa soprano!

Flor, mais poupada, era contralto excelente.

6 O Carnaval
Radium Clube Dorense

O "Radium Clube" foi muito importante na minha formação social porque,
desde criança, eu freqüentava as festas que se organizavam lá.

Os presidentes eram amigos e não dispensavam a presença de minhas irmãs,
que eram muito criativas e animadas.

Creio que "aprendi" a andar no vasto salão do clube, pois, mesmo garotinha,
estava sempre presente às festas que se realizavam para os associados.

Os bailes eram muito concorridos e a data "23 de janeiro", até hoje, é
comemorada, como a do "Baile do Ano", trazendo toda a sociedade sul-mineira para
o grande evento.

o
00

O Carnaval: três dias dedicados ao Rei Momo, com a participação de toda a
cidade, apesar de ser considerado festa profana.

Os folguedos se iniciavam no Domingo de Carnaval e se estendiam até Quarta-
Feira de Cinzas, dia em que começavam os jejuns quaresmais. Os bailes eram
concorridos, mas, à meia-noite da Terça-Feira Gorda, eram encerrados, apesar dos
protestos dos foliões. Os antigos diziam que os rebeldes viravam "mula-sem-cabeça".

Na parte da tarde, era o desfile dos carros alegóricos. Todos os carros,
caminhonetes, "baratinhas" e até caminhões, enfeitados com muito esmero,
participavam da passeata.	 -

Dr. Antônio da Silveira, natural de Alfenas, mas dorense pelo coração, era dos
mais entusiasmados. Na sua "baratinha", dirigida pelo José Lamaita, ficávamos
assentadas na capota a Lalinha, a Altina e eu.
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O Dr. Silveira ficava em pé, jogando serpentinas e confetti nos amigos que o
aplaudiam, com carinho. Nós cantávamos todas as músicas que sabíamos, sem parar.
Eram tantos os carros que, em certos momentos, ficavam unidos pelas serpentinas.

O clube era enfeitado, com criatividade e luxo, por uma comissão constituída
de artistas da terra. As famílias formavam blocos animadíssimos e bem organizados.

O bloco de que eu mais gostava era aquele em que estavam: Dr. Trajano Leal
e Neném, sua noiva, a Genésia e Clélia, Anita e Amélia, Dr. Silveira, Stella e Rosa
Leal, Flor, Durica, todos com fantasias muito originais.

Anos mais tarde, formamos também o nosso bloco, só de jovens, que era "Quebra,
Quebra, Gabiroba". A nossa turma preparou uma fantasia, com calças (compridas)
xadrez, cartola vermelha, e outra de tecido estampado, também com calças compridas.
Infelizmente, as más línguas censuraram a nossa coragem de usar calças compridas,
mas a idade nos ajudava e, então, cantávamos sem grande preocupação:

«Quebra, quebra gabi roba	 quebra ali que eu quebro aqui
eu quero ver quebrar	 eu quero ver quebrar

quebra lá que quebro cá
	 nosso bloco vai arrasar

eu quero ver quebrar	 eu quero ver quebrar»

O Maurílio Naves ia à frente puxando o cordão, improvisando os versos e nós
respondíamos:

- Eu quero ver quebrar.
Era brilhante a nossa atuação no Carnaval. O outro bloco, liderado pela

Carmem Cunha, muito animado, com fantasias muito bonitas, era o "Deixa o pião
rodar". O bloco das "gatinhas" era constituído por senhoras casadas que, longe dos
maridos, aproveitavam para pular bastante pelo salão.

Outros carnavalescos, mascarados, brincavam com as mamães assentadas nas
cadeiras que contornavam o salão, esparzindo o conteúdo do lança-perfume.

Era tal a quantidade de confetti no chão que o Senhor Roberto tinha que fazer
parar a orquestra, para carregar os montes em sacos improvisados.

Na nossa rua, todos se fantasiavam para o desfile e depois para o baile. Também
se preparavam para as grandes surpresas... À meia noite, as luzes do clube se apagavam
e logo se acendiam, saltando de dentro de um saco o diabo, todo vermelho, dando
gritos, arrastando aquele rabo comprido, assustando as mulheres e a criançada.

Eu não tive medo, porque vi o Carlos Netto, lá em casa, com a fantasia, e a
Flor que o ajudava a encher de algodão e papel picado aquela cauda enorme...
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1•Ratos e Queijos na Política
Apolítica, como arte de bem governar os povos, teve sua expressão, de modo

sensível, em nossa terra.

Constituiu uma atividade exercida com respeito, não havendo necessariamente
disputas de cargos do governo ou proselitismo partidário, sendo mais um meio pelo
qual se buscavam os favores públicos, para o bem daquela comunidade, visando
apenas seu desenvolvimento.

Formavam-se partidos, e aos que a eles se filiavam eram incentivadas
determinadas atividades, mostrando os deveres dos cidadãos e a habilidade no trato
com as pessoas, tendo em vista os resultados positivos das urnas.

Os primeiros partidos organizados foram: os Gaviões  os Rolinhas...
Quando se conheciam os resultados, uns comemoravam sem exagero a vitória,

e os derrotados conformavam-se com a infidelidade dos amigos eleitores...

Muitos anos passaram e veio, então, a pugna dos dois novos partidos criados:
os Ratos e os Queijos.

Os partidos eram constituídos por pessoas livres que se associavam a eles por
parentesco, amizade, sem nenhum interesse financeiro ou favores de natureza ilícita.

O papai seguia orientação política dos grandes amigos: Capitão Álvaro de
Monte Raso, Antonio Alves Neto, Padre Juca, Dr. Trajano Leal  Dr. Joaquim Vilela.

A cidade, que vivia numa paz absoluta, ficou dividida. De um lado - os Ratos
e do outro - os Queijos.

As pessoas, antes tão amigas, não se cumprimentavam mais e as visitas eram
feitas só entre os correligionários. Os Ratos, quando doentes, só poderiam ter a
assistência do Dr. Trajano Leal e do Dr. Joaquim Vilela. Os Queijos deveriam procurar
o Dr. Alberto Azevedo, aliás, o Chefe do Partido.

Os Bailes dos Ratos eram animadíssimos porque se realizavam no "Radium
Clube Dorense" e o Presidente do Clube, o Capitão Neném, promovia muitas
atividades sociais para atrair mais Ratos!... Os Queijos improvisaram uma casa, no
fim da rua Direita, para ser o Clube, mas não conseguiam superar a beleza das festas
do Radium Clube, entidade já tradicional na cidade.

A banda de música, a "Lira Euterpe", também era dos Ratos e se postava nos
locais estratégicos para atrair os eleitores.
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Embora muito criança, lamentei muito esta batalha na cidade, porque nós
tínhamos muitos amigos Queijos com quem brincávamos de Jane e Tarzan, na frente
da Farmácia do José Freire.

Os nossos Tarzans não iriam mais fazer ecoar aquele grito, tão sugestivo e
conhecido da meninada.

Nós, as Janes, que havíamos virado Ratos, não gritaríamos mais aquele:

—Tarzan, me salve!
Papai tinha promessa de carregar o caixão ou o bangüê (onde se levavam os

defuntos pobres) de qualquer pessoa, para o Cemitério, que ficava no fim da nossa
rua. Uma tarde, passa um enterro e papai coloca o seu paletó, apressado, para ir lá
cumprir, mais uma vez, a sua promessa.

Não perguntou, é claro, a que partido pertencia o falecido...

José, muito espirituoso, quando papai voltou, disse:

- Papai, o falecido era Queijo.

O Velho João Rosa sai, coçando a cabeça:

—Deus me perdoe...

Um amigo Rato quase morre porque nas farmácias dos Ratos não havia o
medicamento de que ele necessitava para a sua crise renal.

Donato, nosso amigo, foi dançar no clube dos Queijos, mas quando chegou em
casa levou uma surra de sua mãe, D. Daltiza, e de seu irmão, Euclides Lamaita.

A passagem, dessa época, mais interessante para mim, é quando o Monsenhor
José Lourenço Leite, o Padrinho Juca, fazia aniversário que era junto com o de papai,
no dia 20 de outubro.

O senhor Anselmo, nosso vizinho do lado, dos Queijos, também festejava o seu
aniversário no dia 20 de outubro.

Preparavam-se os festejos, nas duas casas, na nossa e na de D. Carolina,
esposa do senhor Anselmo. O meu irmão José separava a lenha para o forno na coberta,
fora de casa, para assar os perfis, lombos e os biscoitões. Mamãe colocava, nos
tabuleiros, as roscas-da-rainha, biscoitos cozidos na água (especialidade de dona
Micota). Ninguém comeu, depois, esta iguaria: só ela sabia o segredo.

As minhas irmãs se revezavam nos doces, sequilhos, pães de queijo, rocamboles
e pudins. Depois, mamãe preparava os filtros de algodão para os diferentes licores:
figo, anis, araticum, jenipapo e cacau.

Nessa parte eu já oferecia a minha colaboração, lavando o vasilhame e vigiando
a fervedura dos xaropes.
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Chega o dia 20 de outubro!

A rua é varrida e, na frente de nossa casa, são colocadas as cadeiras para os
dois aniversariantes e os amigos. Bancos de tábuas são improvisados para a nossa
banda de música, os familiares, os vizinhos e os amigos. Todos os Ratos do partido
viriam prestigiar a festa do papai, pois estaria lá também outro aniversariante - o
Padre Juca - o Rato mais importante do partido.

Os aniversariantes recebem os cumprimentos na porta da nossa casa e logo se
encaminham para as cadeiras, colocadas em cima do passeio, em tablado improvisado.

À casa do senhor Anselmo chegam alegres os amigos, pois ele era, também, um
dos Queijos importantes do partido.

Exercia a função de Delegado, a maior autoridade policial do município, e era
muito respeitado. Chegam a nossa casa os chefes amigos, do partido dos Ratos,
acompanhados de suas famílias.

Eu corria de um lado para o outro, levando ou trazendo recados para a mamãe
ou minhas irmãs. Os visitantes deliram ao ouvir, ao longe, os sons de nossa banda, "a
Lira Euterpe", descendo a rua Direita e, quando executa o dobrado "João Faustino
de Souza", de autoria do Professor Cícero Augusto de Lara, papai levanta-se
emocionado, para abraçar os músicos, seus companheiros de tantos anos, tão velhos
quanto ele, e outros mais jovens.

Começam a circular as bandejas com as coisas gostosas, preparadas pela mamãe,
acompanhadas de café, chocolate, refrescos de maracujá, aluá (feito com as cascas
dos abacaxis) e, mais tarde, doces, pudins e licores variados.

A festa estava alegre. O Padre Juca, eufórico, dando aquelas gargalhadas que
contagiavam os amigos. De repente, vem uma notícia. Acabava de chegar, de Ilicínea,
uma "Banda de Música", encomendada pelos Queijos para prestigiar o senhor Anselmo
Machado, o outro aniversariante do dia.

Também lá a festa se realizava na rua, onde foram colocadas cadeiras, bancos
e os amigos saboreavam os biscoitos, roscas e os famosos pastéis de D. Carolina,
fritos na hora, e bem apimentados.

Estavam os nossos músicos da "Lira Euterpe" se acomodando, para a execução
das peças selecionadas. Eram eles: Ranolfo Silva, maestro e pistonista, José Ferraz -
trombone, Cristiano - bombardino, João Silva - pistom, Malaca - baixo, Juca Belo
- sax, Amilcar - percussão, Ferrúcio - trombone, Melchíades - clarineta, João Rosa
(o aniversariante) sax e Camilo - baixo.

Começaram executando o dobrado "Batista de Meio", debaixo de palmas dos
n rese n tes -
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O Padre Juca e o senhor Antônio Português, o dono da Banda, pois adorava a
arte musical, regiam o dobrado, junto da batuta do Ranolfo.

Enquanto serviam nossos visitantes, na nossa festa, escapuli, naturalmente
escondida de mamãe, junto com duas amigas e fomos até à casa do Sr. Anselmo.

A festa lá também estava animada, mas preferi procurar logo os músicos da
Banda de Ilicínea.

Lá estavam: Francisco Clímaco, o maestro, José Severo de Oliveira, o famoso José
do Tina, Aristides Severo de Oliveira (o Sr. Bituta), grandes músicos da cidade amiga.

Percebi que certo músico poderia vir ao encontro de algo que eu estava
"matutando" fazer. Iniciei, então, uma conversa animada com este músico. Falei-lhe
das minhas aulas de solfejo, dos instrumentos de que eu mais gostava, enfim fui,
logo, ao que me interessava de fato:

- Vocês vão tocar quantas horas?
- Quais os dobrados que vocês ensaiaram para tocar aqui, fico muito curiosa...
- Quais são os mais bonitos?
Com as informações necessárias, corri para nossa casa e chamei o Ranolfo, que

estava com a batuta à mão. Ofegante e muito alegre falei com ele:
- Maestro, os Dobrados que a Banda de I!icínea vai tocar, são: "25 de

Dezembro", "Silvino Rodrigues" e "Dois Corações..."
Ele começou a rir muito e, voltando-se para os músicos, disse apressado:
- Rápido, companheiros, vamos tocar três dobrados, primeiro, o "25 de

Dezembro", em seguida, o "Silvino Rodrigues" e finalizando, o "Dois Corações".
O efeito foi como uma bomba!
A distância de nossa casa à do senhor Anselmo era muito pequena e os músicos

de Ilicínea puderam ouvir claramente a "Lira Euterpe" executando os dobrados com
os quais esperavam fazer o maior sucesso...

Ranolfo foi um dos maiores pistonistas da época. Convidado para tocar num
Transatlântico, no Rio de Janeiro, no auge do sucesso de sua carreira, não resistiu à
saudade da terra e da namorada, e voltou. Ele tocava o famoso "Rato, Rato", no
pistom com surdina. Retornou a Boa Esperança e papai apoiou o menino, o afilhado,
filho do Sr. Joaquim Piriá, com carinho.

Muito esperta, pedi logo ao Ranolfo para não contar para ninguém o "estrago"
que fiz na festa dos Queijos, na casa do Sr. Anselmo.

Os outros Dobrados que a "Lira Euterpe" apresentou foram: Jesuíta, Quatro
Dias de Viagem, Dr. Oscar Botelho, Tabajara, Eterna Canção, Eterna Saudade, Órfão
e Coqueiral. Sucesso absoluto.
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O "Baixo Brasileiro" era executado pelo grande amigo, o preto Malaca,
excelente baixista.

As Bandas de Música sempre estiveram presentes em minha vida e permanecem
com plena sonoridade na minha lembrança...

0
00

No Grupo Escolar "Dr. Sá Brito" já se preparavam os festejos para a formatura
do 4.° ano. Todos os dias ensaiávamos o Hino Nacional e o Hino à Bandeira.

D. Sinhá Naves, nossa professora, distribuía as atividades de acordo com as
aptidões dos alunos. Uns declamavam, outros cantavam, outros preparavam os
convites, outros ajudariam a servir o lanche.

Como o nosso paraninfo era o Padre Juca, D. Sinhá chamou-me lá, perto da
mesa e me deu uma partitura musical. Na capa, estava escrito: Ave Maria - Valsa-
Serenata, de Erotides Campos.

- Você vai à casa do Gute (Gutemberg Moreira) e peça a ele para ensinar esta
música para você cantá-la na formatura do Grupo Escolar. O Paraninfo vai gostar
bastante...

Cantei a Ave Maria e a platéia me aplaudiu muito:

Ave Maria

Valsa-Serenata de Erotides Campos

«Cai a tarde tristonha e serena
Em macio suave langor
Despertando no meu coração
As saudades do primeiro amor

Um gemido se esvai lá no espaço
Nesta hora de lenta agonia
Quando o sino saudoso murmura
Badaladas da Ave Maria

Sino que tange com mágoa dorida
Recordando o sonho da aurora da vida!
Dá ao meu coração paz e harmonia
Va 1rre da Av Mr,
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Natal
Aproxima-se a maior festa da cristandade. O Natal fulgura, no curso agitado

de nossas vidas, como um aceno de esperança.

É evocando o Deus-Menino, adorável, deitado numa manjedoura, que tão
bem condiz com a pureza excelsa da doutrina do amor, da fraternidade, de que foi
Ele a própria essência, que nos refazemos do legado melancólico das lutas e das
amarguras da vida...

Ouvem-se os sinos a repicar, vibrantes, trazendo mensagens de paz, de alegria,
convidando todos para uma união fraterna. As lágrimas se estancam, as tristezas são
substituídas pelas luzes da esperança e, como num gesto mágico, retemperados, nos
transfiguramos para os mais altos e puros anseios.

Abrimos, então, os nossos corações à compreensão do bem e dos grandes ideais,
olhando o céu sem nuvens, os mais amplos horizontes, almas em festa, abertas para
uma humanidade mais pura, mais santa, que haverá de vir um dia...

- "Glória a Deusnas alturas e
bendito o que vem em nome do
Senhor...".

O Natal, na minha terra,
naquela época, era comemorado na
simplicidade dos lares e na Igreja
Matriz. À meia-noite era celebrada
a tradicional "Missa do Galo" e a
Igreja ficava tão cheia de fiéis que
muitos se assentavam no chão.
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Esta música é do folclore português, por isso todos sabiam cantá-la. É o
"cântico dos anjos" trazido pelos primeiros portugueses que chegaram à Vila do
Pantano (Pantano, mesmo, paroxítono, sem acento) para ali iniciarem uma civilização.

Os nossos pais, muito fervorosos, nos levavam para ver o Presépio.
Depois de enfrentarmos uma

multidão (não se usavam filas)	 NOITE FELIZ!
(.SIiIl Nohl!)

chegávamos ao Presépio enorme, que
ficava de um lado do altar-mor. Se não	 C.B.B.

Com doçura

fosse o sono, ficaríamos ali a noite
inteira, para apreciar a beleza, a	I' . ? i;	LL r
criatividade daquele trabalho	ir	 r r r
executado por pessoas modestas da
cidade.

Papai cumprimentava os amigos,
os fazendeiros, os roceiros, que já
estavam com suas famílias na cidade
para comemorar o Natal.

Chegávamos cansados a casa e a
nossa Ceia era festejada com a maior
simplicidade: café com leite para as
crianças, biscoitos, roscas, e para os	-
adultos um cálice de licor.

No dia seguinte, o grande
almoço era preparado cuidadosa-
mente pela mamãe: leitoa, perfis
e lombos, assados no forno de le-
nha, macarronada com rodelas
(amarelo-avermelhadas) de ovo
caipira, couve picada com tutu de
feijão (feitos com gordura de por-
co que se guardava em latões jun-
to com nacos de lombo e de per-
nil), frangos ensopados com qui-
abo e angu (de consistência mais
mole, pois feito com leite), e os
gostosos biscoitões de farinha
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os perfis. Os aromas (e que aromas!) ainda se encontram entranhados na nossa
memória olfativa.

Para a sobremesa vinham os doces: compotas de pêssego, de figo, limão, laranja,
ambrosia, cidra e a gostosa goiabada com queijo. Havia também pés-de-moleque e
os variados doces cristalizados, saborosíssimos.

Ficávamos todos dispostos em torno da grande mesa do salão, com papai
imponente, na cabeceira, no fundo a grande janela e por trás o pátio sombreado
pelas frondosas e viçosas parreiras, cujos suculentos cachos eram rigorosamente
guardados para serem degustados nessa ocasião.

Não havia árvore de Natal, não se trocavam presentes, mas como éramos
felizes naquela sacrossanta simplicidade!

9 As Noites de Ali Babá
A5 Festas natalinas que se realizavam no "Radium Clube Dorense" eram

tradicionais, nessa época do ano, organizadas pelo amigo Carlos Netto, músico e
compositor e pela Flor, sempre criativa e dedicada.

O Presidente do Clube, o amigo querido de nossa família, Dr. Trajano Leal,
dava cobertura integral a essas comemorações.

Carlos e Flor criaram a "Companhia Fogo de Palha" apresentando, na festa
natalina, o "Natal do Belarmino". O sucesso foi tão grande que durante um mês as
sessões se repetiam e o Clube ficava sempre lotado.

Eram apresentados números de canto, bailados e os "causos", contados por
Belarmino, o Carlos e Nhá Tuca, a Flor, arrancavam gargalhadas do público que, ao
final, aplaudia calorosamente.

Apesar de garota, eu já conseguia enfrentar o palco e cantava, com
desembaraço, marchinhas, sambas, canções e até tangos...

Os nossos bailados orientais eram aplaudidos pela beleza das fantasias e das
músicas.

Foi muito apreciada a peça "Pierrot Negro", encenada por Donato (Pierrot) e
Áurea (Colombina):

- Pierrot?
- Pierrete.
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- Obrigada por teres vindo,
- Eu venho sempre que tu me chamas
- Como a minha sombra...
A Áurea, linda, abanando-se com um leque de plumas brancas, dançava nos

braços do pobre Pierrot apaixonado.

Durante os bailes, havia leilões, rifas e o "Concurso de Beleza".
Lalinha e eu rodopiávamos pelo salão, vendendo os votos do concurso para a

eleição da Áurea.
Havia outras candidatas, mas a Áurea ganhou, porque era, realmente, a mais

bonita.

Toda a renda da festa foi destinada à aquisição de um Rádio para o Clube,
onde à noite se reuniriam os jovens para ouvirem as últimas novidades musicais, as
primeiras novelas, enfim, saber notícias do outro- lado do mundo.

o00
Tão logo se encerraram as festas da "Passagem do Aro", na nossa casa se

iniciaram os preparativos para o casamento de minha irmã Stelia.
Ela casou-se com Cir Lacerda, um homem digno, bom, atitudes enérgicas e

sensatas e era, sobretudo, apaixonado pela noiva.

Eu senti muito a partida de minha irmã para outra cidade, porque ela era
muito boa e tinha muita afeição por mim.

Confortava-me vê-Ia feliz, junto daquele que seria o seu companheiro para o
esto da vida.

Terminado o Curso Primário, no Grupo Escolar "Dr. Sá Brito", não havia
mais nenhuma opção de ensino, na cidade, para mim.

As minhas amigas, cujos pais tinham algum poder aquisitivo, estavam saindo
para estudar em Três Pontas, Lavras, Campo Belo e Varginha.

Quando Lalinha, a minha amiga do coração, foi se juntar às irmãs Mariquinhas,
Lola e Áurea, que já estudavam no Colégio, internas, em Três Pontas, fiquei desolada.

Chorava dia e noite, atrás da casa ou em um galho das frondosas laranjeiras de
nosso quintal.

O papai, comentando com o Sr. Antônio, pai da Lalinha, a minha tristeza, o
velho amigo português diz:

-f	 .	.
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Mamãe agradeceu muito, mas ponderou que já se falava, na cidade, que seria
aberto, dentro de pouco tempo, um novo Colégio e, por isso, era melhor aguardar os
acontecimentos...

O Sr. Alfredo Naves, empenhado no progresso da cidade, fundou um
estabelecimento de ensino, que se instalou no primeiro andar do sobrado do Sr.
Chico Guedes, perto da Igreja Matriz.

Fui à casa de meu padrinho, atendendo ao seu chamado e ele me comunicou
que o meu nome já estava na relação de alunos.

Abracei-o e à minha madrinha e fui dar a notícia aos meus pais e irmãos.
Fiquei feliz, desde o primeiro dia de aula, pois teria ótimos professores: Alfredo

Naves, José Lourenço Leite Naves, Carlos Netto, Olavo Freire, Dr. Antônio Silveira e
outros.

Estavam matriculados vários meninos e meninas de idades diferentes,
dificultando o trabalho dos professores, que se desdobravam para atender àquela
meninada pouco motivada para uma aprendizagem séria.

Para mim, tudo estava bem. Era disciplinada e atenta a tudo que os professores
falavam e não reclamava de nada.

Ficar sem estudar, para mim, era como morrer aos poucos...

Semana Santa
05 preparativos para a festa da Semana Maior iniciavam-se logo na entrada da

Quaresma.
As melodiosas canções natalinas, o Carnaval, com suas músicas leves e alegres,

eram substituídos pelos arpejos dos Motetes (composições polifônicas de caráter
religioso, cantadas a varias vozes, a capela" ou com acompanhamento instrumental,
com ritmos e textos próprios) e pelas marchas fúnebres, todas destinadas a
acompanhamento das solenidades da Semana Santa.

Músicas pungentes e dolorosas...
Estava coberta de luto a cidade...

A capela - diz-se de polifonia sem acompanhamento instrumental: coro a capela - (Dicionário Aurélio).
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Era um contraste muito triste. Uma semana antes, já se iniciavam as penitências,
jejuns, orações em família. Era chamada a "Semana de Dores", com novenas, ladainhas
e procissões.

Na travessa que liga a rua Direita à rua da D. Saú, o chamado Beco, onde
brincávamos de passar anel, cirandas, cantigas de roda, pular corda, deitar no chão
para ver a lua, agora tudo está mudado.

O Sr. Antônio Alves Neto mandou construir ali a "Casa da Banda", para a
"Lira Euterpe", com instalações hidráulicas, para o conforto dos músicos, eternos
apaixonados pela arte musical. Lá ficavam os instrumentos, adquiridos pelo Sr.
Antônio Português, as estantes, os armários para guardar as partituras musicais.

Todas as noites, a Lira Euterpe convocava os músicos para os ensaios das
peças que seriam executadas nas solenidades da Semana Santa.

Eram músicas difíceis de serem executadas e cantadas.
Eu não fazia parte do grupo de cantoras, já especializadas para estas músicas

sacras...
As minhas irmãs, Majuca e Rosa, já casadas, haviam participado dessas

apresentações musicais.

O

00

Havia, na nossa terra, uma grande musicista, Da. Amelina Lara, que tocava
órgão (adquirido em 1899, por Domiciano Maia) na Igreja Matriz e possuía uma
voz muito linda, uma soprano perfeita.

Ela ficou gravemente enferma, não podendo assumir a direção da orquestra,
nem cantar nos festejos da Semana Santa, naquele ano.	 -

O Monsenhor Juca foi à nossa casa e, entre um cafezinho e outro, diz:
- João, sei que você tem aí uma menina que estuda música com o Professor

Cícero, possui voz bonita e é soprano, não é?
Papai argumentou que eu tinha só 13 anos, era franzina, irrequieta e

brincalhona.

O Monsenhor, então, pontificou:
- Ela vai substituir a Amelina e o resto é com você...
- Micota (mamãe era prima e conterrânea do Compadre Juca) cuida da saúde

da menina e confiança em Deus...
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todas as noites, disciplina e obediência ao Maestro Gutemberg Moreira, Sr. Gute,
primo da mamãe, muito amigo, mas severo quando regia orquestra ou cantores.

Eu olhei para o papai e falei:
- Vou atender à confiança do Padrinho Juca e sei que o senhor também confia em

mim.
Só não gostei de saber, pela mamãe, que eu não sairia mais à noite, devido ao

sereno, só tomaria água morna e, a partir daquele dia, o chá seria de folhas de
cebolinha verde, diariamente. Mas aceitei tudo, porque eu gostava de cantar. Era,
no entanto, uma provação tomar só água morna...

Iniciaram-se os ensaios. Com a cabeça coberta por uma touca de lã, eu
atravessava a rua e ia para a "Casa da Banda", no Beco, onde já se encontravam os
músicos ensaiando.

Papai, um dos músicos instrumentistas, apresentou-me aos seus companheiros,
pedindo a compreensão de todos para aquele desafio imposto pela situação grave em
que se encontrava a maestrina, D. Amelina Lara. Os músicos se entreolhavam,
incrédulos, com aquela notícia, mas, como respeitavam muito o papai, não só pela
idade, mas pelo jeito bom e paternal para tratar a todos, preferiram calar e aguardar...

O Sr. Gute organizou o quarteto: Márcia de Sonsa - Soprano, Floripes de Sonsa
- Contralto, Carlos Netto - Tenor, José Ponciano - Baixo e Gutemberg Moreira -
Regente.

Eram famosas as comemorações da Semana Santa em nossa terra. Os fazendeiros,
roceiros, todos vinham nas caminhonetes ou em carros de bois, trazendo cereais,
doces, frutas, queijos, sacos de farinha de milho e de mandioca para presentear
amigos.

Vinham pessoas das cidades vizinhas e se hospedavam nas casas de parentes ou
de amigos.

O Monsenhor Leite contratava ótimos padres pregadores, famosos, mas ele era
o melhor orador de todo o sul de Minas. Era culto, simpático, altivo e possuía
dicção perfeita, clara e agradável.

O povo comentava que ele já sabia os sermões de cor...
Também pudera, há quantos anos ele os repetia e sempre eloqüente, persuasivo

e convincente, levando a multidão ao pranto...
O comércio se movimentava ajudando nas despesas da Casa Paroquial, no

pagamento aos padres e seus auxiliares, que estavam a postos, para as confissões e
outros preparativos para os atos sacros.

As ruas eram varridas e os passeios lavados para receberem os pingos das velas
dos fiéis que ali passariam em procissões.
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Papai dizia:

- Os pingos de cera trazem harmonia e paz para os habitantes da terra...
As cerimônias se iniciavam no Domingo de Ramos, com a triunfal entrada de

Jesus em Jerusalém, entre ramos de oliveira e palmas.
A procissão percorria algumas ruas da cidade e, ao chegar à Igreja Matriz, a

porta está fechada. Jesus dá pancadas na porta e ela se abre... É a entrada do Salvador
em Jerusalém. Os cantores entoam:

"Hosanna filio David»
Na Segunda—Feira Santa, sai da Igreja Matriz a Procissão de Dores. Jesus é

levado, só por homens, para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde os fiéis,
apenas os homens, permanecem em vigília. E a Procissão do Depósito.

Na Terça—Feira Santa, a Procissão de Nossa Senhora das Dores é organizada e
acompanhada só por mulheres. Há o Encontro de Jesus e Maria, a Mãe lacrimosa. O
Padre pregador, exortativo, lembra a dor daquela mulher vendo o seu filho açoitado
e aviltado pelos ímpios. O Cristo sabe que o coração de sua mãe está trespassado por
sete punhais. As mulheres que a acompanham choram pela sua dor...

«StabatMater Dolorosa juxta crucem lacrimosa... »

Depois da procissão é a Visitação aos Oratórios, espalhados por vários pontos
da cidade, ornamentados com toalhas de rendas e flores. Em cada "Oratório", a
Banda de Música e o Quarteto executavam os Motetes, alusivos àquele "Passinho" (o
povo denominava os "Oratórios" de "Passinhos") e a multidão se acumulava para
ouvir as músicas, melódicas e dolentes.

Na Quarta—Feira Santa, missas, e à noite a Procissão de Nossa Senhora das
Dores. Os organizadores da Procissão colocavam de um lado os homens e do outro
as mulheres, no meio as filas de anjinhos, as Congregações Religiosas das Filhas de
Maria e do Apostolado da Oração... O andor de Nossa Senhora, enfeitado de lírios,
é carregado pelas Filhas de Maria, que se revezavam naquela missão.

"Santa Mater salvatoris, ó Maria!
Maria Virgo, Mater Dei, vivifica!»

00

O quarteto e a Banda de Música levam as suas vozes e os seus sons às longínquas
ruas da pequena cidade, envolvida pela Paixão do Cristo.

(1 fl
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Uma das solenidades mais importantes da Semana Santa é a Eucaristia, que
ocorre na Quinta-Feira Santa, dia de ação de graças: banquete sagrado, comunhão,
a ceia de amor. É o Senhor, o pão dos anjos, pão da alma.

É um dos sete sacramentos da Igreja Católica e, segundo a crença, nela Jesus
Cristo está presente, sob a aparência do pão e do vinho, com seu corpo, sangue, alma
e divindade. Os cânticos da missa da Eucaristia são entoados pela Orquestra. São
músicas vivas e brilhantes.

00
À noite há a Cerimônia do Lava-Pés. É uma das manifestações litúrgicas mais

belas, em que Jesus prova a sua humildade e amor aos homens, lavando, ajoelhado, os
pés dos Apóstolos.

Assentados à frente do altar-mor ficam os discípulos, doze homens vestidos
conforme a época de Jesus, escolhidos pelo Monsenhor Leite para essa cerimônia.
Autoridades, pessoas piedosas, operários modestos, que aceitavam aquela missão
com orgulho, porque o rigor com que eram selecionados pelo Monsenhor, sempre
austero e imparcial, vinham provar que tais pessoas eram dignas daquela deferência.

Am

A Instituição da Ceia é compartilhada pelo povo, representado pelos doze
discípulos, que recebem o pão das mãos de Jesus.

Após a celebração da Eucaristia dá-se a desnudação dos altares. O Santíssimo
é levado em pequena procissão, ao som lúgubre das matracas.

Os altares são despidos de toalhas brancas e flores e são cobertos por panos
roxos.

As imagens são vestidas de roupagens roxas ou pretas. O Santíssimo Sacramento
é velado a noite toda.

Essa vigília representa a substituição dos homens fiéis aos discípulos que,
cansados e dominados pelo sono, naquela noite, facilitaram a prisão e o sofrimento
de Jesus, traído pelo discípulo Judas Iscariotes.

00
Às nove horas iniciam-se as cerimônias da Sexta—Feira Santa. A Igreja triste,

sem nenhuma claridade, imagens cobertas de preto, cantos litúrgicos, monódicos,
com fraseados gregorianos.
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Silêncio absoluto. Nem as crianças de colo choram, aninhadas junto ao seiodas mães, que oram, discretas.

Um imenso tapete está estendido no chão e, sobre ele, o Cr"sto CrucificadoA cruz é a árvore da vida, é o sinal do equilíbrio pacífico e da vitória de 
Cristo, é alibertação final. Todos se curvam ante a Cruz do Cristo.

"Venite, adoremus»

0
00

A nave da Matriz é pequena para conter a multidão. Todos querem assistir, às
três horas da tarde, à morte de Jesus e se comprimem, angustiados.

O padre pregador faz o Sermão das Sete Palavras, de forma dramática,apresentando 
Maria, a Mãe de Jesus, Maria Madalena Verônica , João, todos juntosno Calvário. Homens de capuzes brancos, com tochas acesas, na escuridão, 

preparam-se para velar o corpo de Jesus, até a hora final.
Jesus morre na cruz.

As pessoas ali ajoelhadas choram em silêncio, contritas, com muita dor epiedade.

À noite, a parte mais solene é o Sermão do Descendimento de Jesus da cruz.Este sermão era tradi cionalmente feito pelo Monsenhor José Lourenço Leite,grande tribuno, o maior pregador sacro da região sul-mineira.

Estávamos reservando uma grande surpresa para ele.
O Senhor Gutemberg Moreira 

preparou para eu cantar o "Solo ao Pregador",entoado com brilhantismo, durante muitos anos, por D. Amelina Lara. O Monsenhor,soleníssimo revestido de irradiante majestade, encaminha-se para o púlpito, colocadode um lado, quase no meio da Igreja, para que todos pudessem vê-lo.

Ele sobe lentamente os degraus e, já no alto do púlpito, olha a multidão à sua
rentc, magnetizada pela sua figura singular e serena.

Neste momento, porém, a orquestra lança os primeiros acordes do"Sol
'regador" e eu, sem poder perceber a importância daquele momento, cant	

o ao
lúsica sacra dificílima,

	

	 o aquela
com fraseados altíssimos e que, apesar de minha pouca idadenatural in experiência, brotavam de minha garganta com facilidade, 

espontaneidadedespretensão.

Ele olhava, sem acreditar, para o coro, vendo aquela 
menina-cantora realizargrande milagre, executando aquela música tão difícil e
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Terminado o Solo, o ilustre sacerdote inicia o seu sermão com palavras
emocionantes, iluminadas, lançando os olhos vivos pela massa compacta dos
paroquianos que o veneravam com emoção.

Cada vez mais, erguia os braços, exortando aquela multidão ao respeito à
paixão do Cristo, provocando arrepios e choro em todos os fiéis.

Com os olhos brilhantes ele relembra a maldade dos ímpios, responsáveis
pelos sofrimentos do Nazareno. A sua voz se eleva e ele exclama:

- Rasgai de alto a baixo o véu do templo.
Abria-se, com rapidez, uma grande cortina azul, salpicada de estrelas, no

fundo do altar-mor, aparecendo o Cristo Crucificado.

- Oh! Que espetáculo é este? Nosso Deus na Cruz, pregado, a sofrer a ignomínia
destinada às mais infames criaturas? Revolvei, ó mares! Tremei, ó terra ingrata
Abri-vos, ó sepulturas

Os discípulos, com túnicas brancas e cobertos por capuzes, preparam-se para
a descida de Jesus da cruz.

Após o sermão, o corpo de Jesus é colocado num esquife funerário.
Ouviam-se soluços convulsos e o silêncio era sepulcral. Aquela massa humana

organiza-se, com o maior respeito e religiosidade, para o cortejo. Na porta da Igreja,
surge o caixão para a saída da "Procissão do Enterro".

Nessa hora, o nosso quarteto canta o "Miserere nobis".

É uma linda música de linha melódica sacra, composta por semibreves, uma
das peças mais difíceis, mas o quarteto apresentou-a com perfeição.

Com grande emoção, coube-me a responsabilidade de representar a Verônica.
Naquele momento, assistindo àquele espetáculo, emocionada descerro o retrato de
Jesus, cantando:

« Oh vos omnes	 ( Ó vós todos
qui transites per viam	 os que passais pela via,
attendete, et videte	 atendei e vede
si ëst dolor similis	 se há dor semelhante
sicut dolor meo."	 à minha dor.")

A procissão é comovente, ao som das matracas, com cânticos de dor, entoados
por um grupo de mulheres chamadas "Beús", as mulheres de Jerusalém, que
respondiam ao canto da Verônica.

"Heu !»
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A Banda de Música executa lindas Marchas Fúnebres. Em pontos determinados,
a Verônica canta, acompanhada pela Banda de Música. A procissão pára, todos ouvem
e depois prossegue o Féretro.

A lua, que apareceu detrás da Serra da Boa Esperança, medrosa, tímida, surge,
límpida, iluminando os caminhos por onde iria passar o corpo do Nazareno.

No Sábado Santo, numa noite mais clara que o dia, canta a Igreja na Vigília
Pascal.

ALELUIA
(Do orotó,io Muioo')

O. F. HaaadI
1685-i7
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O quarteto termina aMissa
do Sábado Santo, cantando
"Aleluia!", do "Oratório O Messias" de Georg Friedrich Hãndel, música de alegria,
júbilo adeus, regozijo pela ressurreição de Jesus.

o
00

O Domingo da Ressurreição é o Dia do Senhor e convida o ser humano a
buscar as coisas do alto. Há uma esperança em todos os corações, ressuscitados com
Cv,ctn	vr/r rl,	í-Akrt , Mnrte dr Amir enkrp ,- Ml

A Páscoa é a passagem
libertadora para uma vida nova.

Com o acender do círio
pascal, na noite escura, dá-se o
início da ressurreição do Nazareno
e o mundo se ilumina com a
serenidade de sua luz.

«Hoje é dia de festa porque
o Senhor ressuscitou
verdadeiramente,
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! "

O círio pascal é um ato vivo
do amor de Jesus, dando um sentido
diferente à vida das pessoas que o
acendem.
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A Procissão da Ressurreição é ao alvorecer, com cânticos alegres e harmoniosos.

Todos são chamados a viver uma vida nova, portanto damos Graças a Deus,

porque eterna é a sua misericórdia.
Os primeiros raios de sol encontram, nas ruas, os fiéis se encaminhando para a

Igreja Matriz onde, após a Missa da Ressurreição, serão encerradas as solenidades da
Semana Santa. Todos cantam:

" Viva Jesus, nossa verdade e vida
Viva Jesus, nosso amor, nossa Luz...»

Terminadas as cerimônias litúrgicas, o Monsenhor Juca vai ao púlpito para
agradecer a solidariedade do povo da terra, do comércio local, dos amigos das cidades
vizinhas, autoridades, padres pregadores, enfim, uma semana dedicada à Paixão e
Ressurreição do Cristo.

Disse emocionado:
- ... e agora quero agradecer a cooperação da parte musical, da Banda "Lira

Euterpe", meus amigos, músicos e cantores. Ao amigo João Faustino de Souza preciso,
de um modo especial, agradecer a presença de sua filha, Márcia, que apesar de muito
jovem, foi muito eficiente e responsável, na apresentação das dificeis peças do Quarteto...

Papai ficou tão emocionado ao ouvir aqueles elogios do Compadre Juca, que
até chorou e quando chegamos em casa, recebi abraços da mamãe, de toda a família,
feliz, eufórica com o sucesso que era compartilhado por todos.

Eu era muito criança para avaliar o que aquele acontecimento representava
para os meus pais. O Monsenhor era muito bom, amigo, mas não era de elogiar
ninguém. Daí a surpresa...

Eu disse à mamãe:
- Nunca mais a água morna, não é, mamãe?
Se houvesse picolé, naquela época, na minha terra, penso que eu não sairia da

sorveteria.
A cidade estava repleta de visitantes ilustres, dorenses que reviam amigos e

parentes.
Papai, mamãe e os irmãos mais velhos recebiam, com alegria, aqueles que iam

à nossa casa.
Aconteceu o inesperado. Atualmente residindo em Muzambinho, Nestor

Lacerda, ex-Diretor do "Grupo Escolar Dr. Sá Brito", foi à nossa casa para uma
visita, como parente, levando o abraço de Stelia, casada com o Cir, seu irmão.
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Todos conversaram muito com o professor, sobre vários temas.
De repente, no meio de outro assunto, ele se vira para mim e pergunta:
-... e você, Márcia, como estão os seus estudos?
Falei-lhe, emocionada, do Colégio dirigido por Alfredo Naves, meu padrinho,

dos bons professores, do esforço de todos para atender àqueles poucos meninos que
queriam estudar.

No dia seguinte, o Prof Nestor voltou à nossa casa e falou da possibilidade de
minha ida para Muzambinho.

A Stella e Cir me receberiam em sua casa e eu seria matriculada na Escola
Normal, ou no Liceu, orientados pelo Reitor Dr. Salatielde Almeida.

Em Muzambinho, o Prof Nestor faria a minha matrícula.
Papai, mamãe e meus irmãos se convenceram de que seria uma solução para

que prosseguissem os meus estudos.

A minha alegria era imensa. Fazer um curso regular era um sonho.
Iniciaram-se os preparativos para a confecção de meu modesto enxoval.
O uniforme da Escola Normal era uma saia pregueada azul-marinho, blusa

branca, gravata azul do mesmo tecido da saia e boina, roupas íntimas e alguns
vestidos de passeio. Tudo muito simples, reduzido, já que iria ficar na casa de uma
santa irmã.

Já estudavam em Muzambinho vários amigos de Boa Esperança: Geraldo Freire
Silva, Paulo Leite Naves, Ângelo Leite Naves, João Pacheco, João Antônio Barbosa,
Nestor Barbosa, Hélio Vilela, João Faria, Sebastião Figueiredo. De Coqueiral
estudavam lá: Geraldo Rossi e Antônio Figueiredo, e ainda de Alfenas, Campos Gerais,
Ilicínea, muitos rapazes que se encontravam matriculados no Liceu, famoso pelas
personalidades do país que passaram pelos seus bancos escolares.

Minha irmã, a Didi, teve a iniciativa de solicitar ao conterrâneo e amigo
Geraldo Freire uma carta de apresentação para um professor, em Muzambinho, ou
mesmo para o próprio Reitor, Salatiel de Almeida.

Geraldo fez uma carta linda, dirigida ao Prof Dr. Antônio de Magalhães Alves,
comparando Boa Esperança à vitrine de uma joalheria, onde se encontravam jóias de
diferentes espécies: esmeraldas, rubis, turmalinas, safiras, todas de valor inestimável.
Sairia daquela vitrine uma destas jóias raras, para compor, talvez, outra vitrine, em
Muzambinho...

Esta carta, de meu conterrâneo, foi parar numa das mãos mais santas do Liceu,
o Prof Magalhães Alves, que a guardou, com carinho, durante muitos anos, passando-
a, depois, às minhas mãos.
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O professor, sua esposa e família foram os meus amigos para as horas alegres
ou tristes naquela terra, onde eu iniciaria uma nova vida.

Papai e eu preparávamos a viagem. Eu chorava muito por deixar a mamãe,
irmãos, amigos e aquela Boa Esperança que amava tanto.

Iríamos de "jardineira', papai e eu, a Três Pontas, de lá pegaríamos o trem de
ferro da Rede Mineira de Viação - R.M.V. (o povo dizia: Ruim.Mas.Vai.) na Estação
de Josino.de Brito e pernoitaríamos em Tuiuti. No dia seguinte, novamente, no trem
de ferro, na Mogiana, seguiríamos a caminho de Muzambinho.

Eu não estava cansada. Papai também estava bem disposto. Ele adivinhava a
minha felicidade.

Chegamos à Estação...

t A Rica menina Pobre:
1 L Muzambinho - 1933

Apresenta-se, altaneira e exuberante, a cidade de Muzambinho, famosa pela
sua beleza panorâmica, altitude e clima agradáveis, conjunto de condições
meteorológicas excelentes pelos seus ventos, umidade e chuvas, características
necessárias à vida saudável da população.

Atordoada, deixo para trás os trilhos férreos e os apitos das locomotivas
apressadas para chegarem às terras paulistanas.

Lá no alto, surge a cidade, hospitaleira para os que a ela aportam, acenando-
lhes alvíssaras e promessas.

A avenida Américo Luz, naquela amplitude magnífica, tendo à sua frente a
Igreja Matriz, templo imponente, marcante da religiosidade da terra, guardiã daquele
casario, de um lado e do outro, as residências tradicionais, as casas comerciais, o
Cine Teatro Rondineili, farmácias, e, no fundo, a Escola Normal junto ao Liceu e o
Clube Recreativo.

Ruas paralelas e transversais à grande avenida conservam bonitas casas com
gradis de ferro e jardins floridos.

Lá em cima, a Praça dos Andradas, lindo jardim, com esguias palmeiras abrindo-
se em leques verdes. À brisa das tardes amenas, árvores frondosas oferecem abrigo
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àqueles que necessitam de sua sombra e outras protegem os casais de namorados -
estudantes - sempre preparados para as juras de amor, bem aconchegados nos inúmeros
banquinhos, distribuídos em locais bucólicos e perfumados.

0
00

Esta música, muito cantada por mim naquela época, diz bem da saudade que se
tem do tempo de estudante: até hoje, guardo, dentro de um escaninho, uma rosa
brancal...

Amores de estudante
"Hoje um juramento,
Depois uma traição
Amores de estudante
Flores de um só verão...

Horas felizes que voam
Mil sonhos que povoam
A vida toda em flor
Mais tarde, os sonhos fenecem
E os corações esquecem
Juras de eterno amor
Um riso, quantas vezes,
Nos faz tão feliz
E morre tanto anseio,
Porém, não se diz.

Os olhos distraídos
Que passam sem ver
Quantos dias às vezes
Nos deixam sofrer.

Mas, depois...
Se mais tarde, num livro,
Se encontra uma flor
Uma lágrima apaga
Um sorriso sem cor

Só então se percebe
que tudo passou,
Como nuvens douradas
Que o vento levou...

Amores de estudante
Flores de um só verão»

Os suaves aromas das magnólias, das roseiras, dos jasmineiros, inebriavam aquele
ambiente e os juramentos que ali se faziam eram eternos!...

o
00

No fundo da praça está o Grupo Escolar Cesário Coimbra, Educandário
tradicional pela sua beleza arquitetônica e pelo seleto número de educadoras

-	:f	J ----------	.
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O Chafariz, em frente, convida a garotada a correr à sua volta, quebrando a
quietude do ambiente, levando os pássaros a sair de seus ninhos, alegres, chilreando,
gorjeando, no meio da folhagem úmida pelo sereno da noite.

Ao cair da tarde, as famílias se reúnem naquela praça agradável, para o acerto
das notícias hodiernas e também para assistirem ao pôr-do-sol a tremeluzir as suas
últimas luzes no emaranhado daquelas árvores.

A Atenas do Sul de Minas, para onde se encaminhavam jovens, sedentos de
saber, de várias partes do Estado e do país, abria as portas do Liceu e da Escola
Normal, para acolher a todos, num abraço carinhoso.

As Bancas Examinadoras das capitais, constituídas de grandes mestres,
organizavam auditórios, convidando autoridades para os oratórios dos vestibulandos
de Muzambinho.

No elenco dos grande homens do país, muitos se assentaram nas velhas carteiras
do Liceu, tornando-se brilhantes e famosos, nas áreas do Direito, da Medicina, das
Ciências, das Artes e da Política.

0
00

Muzambinho querida,
eu vou contar porque gosto tanto de você...
Muzambinho, mãe responsável pela materialização
dos melhores sonhos de minha vida.
Eterna gratidão.

00

Chegamos à casa de minha irmã StelIa, na Rua América, com uma sala, três quartos,
tendo na parte da frente a tipografia de meu cunhado, Cir.

Papai estava muito contente ao rever a querida filha e os assuntos eram colocados em dia.
Os presentes enviados por mamãe foram entregues ao querido casal.
Eu estava inquieta, aguardando a segunda-feira para me apresentar na Escola

Normal.
O domingo foi reservado à missa das 10 horas, almoço, e depois visita ao Sr.

Valério Lacerda, progenitor de meu cunhado.
À noite, contamos muitos "casos" de nossa terra à minha irmã, ainda muito

saudosa do lar e de toda a família.
0 sono reparador tranqüilizou-me para as emoções do dia seguinte.
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Na segunda—feira, levantei-me muito cedo e já saí do quarto vestida com o
uniforme da Escola Normal.

Papai e StelIa olharam-me, emocionados, e já estava "a postos" o cunhado de
Cir, com uma máquina fotográfica para registrar o "acontecimento" (a fotografia é
guardada com especial amor e carinho).'2

Papai e Cir me levaram até a porta do Colégio.

Entrei, confiante, na sala reservada à Secretaria.

Apresentei-me e logo uma funcionária levou-me à sala de aula. Pedi licença à
professora dizendo o meu nome e ela, num sorriso, disse às alunas:

- Esta garota chama-se Márcia. Veio de Dores da Boa Esperança, muito longe
daqui... Sou Lucília Magalhães Alpes, professora de Música.

Assentei-me numa cadeira no fundo da sala e D. Lucília continuou a sua aula fazendo
uma explanação da música, como elemento coadjuvante na formação da criança e do jovem.

Contou que estava voltando da França onde morara alguns anos, como religiosa
em um Convento.

D. Lucília falava francês, tocava piano, pintava quadros e, quando citava
Chopin, Schubert, Bach, Beethoven, deixava-me embevecida, enlevada.

Eu, que nunca tinha ouvido falar nos grandes mestres, estava extasiada.

No final da aula, ela propôs que cantássemos o Hino Nacional.
Era chegada a minha grande oportunidade e soltei a voz...
D. Lucília percebeu logo que a minha voz sobressaía, no meio daquela turma.
Quando terminou a aula, perguntou-me:
- Você gosta de Música, Márcia?
- Adoro...
—Vamos ser amigas...
D. LucíliaMagalhãesAlpes foi, durante cinco anos, a minha "fada madrinha".
Quero lembrar a figura do Dr. Salatiel Ramos de Almeida, a pessoa a quem

devo gratidão eterna pelo que fez à menina sonhadora, que saiu de Boa Esperança à
procura de algo que preenchesse a querença de seu coração.
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Doutor Salatiel Ramos de Almeida

Agrimensor e professor, desde jovem Salatiel Ramos de Almeida dedicou-se à
"arte de ensinar", fazendo do magistério um verdadeiro sacerdócio.

Era casado, em primeiras núpcias, com D. Maria Corina de Almeida, tendo o
seu lar enriquecido com os filhos Dr. João de Almeida, Dr. Joaquim Albino, Dr. Ari
de Almeida, Dr. Lélio Almeida, Dr. Salatiel de Almeida Filho e D. Maria Corina de
Almeida.

Casou-se depois com D. Lua, também educadora.

Deu a sua vida à formação da juventude brasileira, transformando aquele
educandário - "Liceu de Muzambinho" - num dos maiores centros de cultura do
país. Para lá acorriam jovens de outros Estados, à procura de novos ensinamentos e
pesquisas científicas, como a uma "Sorbonne" ou a uma "Universidade de Coimbra".

O grande pedagogo reorganizou o Liceu em moldes perfeitos com a instalação
de internato e externato, ampliando os seus programas de ensino, semelhantes aos
do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro.

Com a morte de D. Lua, anos depois, Dr. Salatiel casou-se com D. Conceição
Reis, professora emérita que enriquecia o corpo docente daquela casa de ensino.

A vida de Dr. Salatiel foi um livro aberto à sociedade que o cercava, sempre
pronto a atender às causas mais difíceis dos jovens ou dos amigos.

Sofreu muito, porque nunca faltou à verdade, nem sempre bem aceita.
Afastado de seu Liceu por perseguição política local, foi para o Estado de São

Paulo, cidade de São Simão, onde lecionou até morrer.
Ele foi como a lâmpada do Sacrário: extinguiu-se iluminando...
Como disse com propriedade e inspiração o meu conterrâneo, Professor Rubem

Alves 13:

"Ensinar é um exercício de imortalidade.
De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos
aprenderam a ver o mundo pela magia da palavra.
O professor, assim, não morre jamais...

00

3 Rubem Alves é conhecido escritor, poeta e pensador de Boa Esperança, em Minas Gerais, com vasta obra
literária.
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A minha vida na cidade de Muzambinho constituiu um denso desenrolar de
fatos que ficariam marcados para o resto de minha existência.

A rotina escolar era acrescida com novos conhecimentos de pessoas, que viriam
mais tarde trazer algo de bom para a minha formação moral e profissional.

Eu já estava na cidade há dois meses, quando a professora Conceição Reis
entrou na sala de aula com D. Lucília, e disse:

- Vamos comemorar, com uma grande festa, o aniversário do senhor reitor, e
queremos conhecer, nesta sala (primeiro ano de adaptação), alunas que saibam cantar,
declamar, dançar, ou que queiram tomar parte numa dramatização. O espaço
destinado ao teatro-cinema é o local escolhido para as apresentações...

Eu vi que era a minha primeira oportunidade para conhecerem o que eu possuía
de melhor - a minha voz - que sempre considerei, humildemente, dádiva de Deus.

Esperei que as minhas colegas se apresentassem, depois me levantei, dizendo:

- Professora Conceição Reis, eu me ofereço para colaborar na festa de aniversário
do Dr. Salatiel. Eu posso cantar.

Ela já havia tomado conhecimento, pela D. Lucília, da minha vocação para a
música, mas, do meu desembaraço num palco, ninguém sabia.

Ficou combinado que as alunas selecionadas se reuniriam para acertar os
números a serem apresentados.

D. Lucília levou-me para perto do piano e eu cantei tangos, marchinhas,
sambas e canções. Então ela disse:

- Vou preparar para você cantar uma música linda e eu a acompanho ao piano.
É a modinha de Carlos Gomes, "Quem sabe?"... Queremos que você cante pelo menos
duas músicas, então, vamos escolher um dos tangos de que você mais gosta.

Logicamente que eu preferi cantar "La cumparsita" , até hoje o mais belo
tango lançado na Argentina.

E o grande dia chegou.

O Teatro estava literalmente lotado. Cir e Stela estavam lá, assentados bem à
frente, numa expectativa angustiante. Houve, primeiramente, a parte cívica, discursos
das autoridades, de alunos representando o Liceu e a Escola Normal e, em seguida,
a parte recreativa: bailados de crianças do primário, com alegorias ao homenageado,
que estava alegre e feliz. Declamações por professorandas, trovas, todas alusivas à
figura do homenageado.

Quando o nosso número foi anunciado, entramos, no calco. debaixo de uma
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D. Lucília fez a introdução da modinha que eternizou o nosso compositor de
Campinas e eu cantei, com calma, poupando a minha voz para os sons agudos que a
música exigiria ao final:

"Tão longe, de mim distante
Onde irá teu pensamento?
Quisera saber agora
Se esqueceste o juramento

Quem sabe se és constante
S'inda é meu teu pensamento
Minh'alma toda devora
Da saudade agro tormento

Vivendo de ti ausente
Ah! meu Deus, que amargo pranto!
Suspiros, angústias e dores
São as vozes do meu canto

Quem sabe, pomba inocente,
Se também te corre o pranto?
Minh'alma cheia de amores
Te entreguei já neste canto»

Terminei com a platéia me aplaudindo com grande entusiasmo.
Foram apresentadas, a seguir, poesias, declamações e chegou a minha segunda

vez, cantando "La cumparsita":

La cumparsita'

LA CUMPARSITA

_______________•t' 1	 I—p--ã--1

Emocionada, senti que havia
conquistado pela música aquele povo	 I'	1

generoso e acolhedor.
Depois daquela apresentação feliz

no dia "19 de abril/aniversário do

"La Cumparsita" - o famoso tango Argentino de Matos Rodríguez

A apresentação da música, muito
bonita, bem popular na ocasião, contou
com um grupo de quatro rapazes
fazendo contracantos, levando, ao final,
a platéia a nos aplaudir com euforia e
de pé.

Na fila das cadeiras de
autoridades, depois os professores e

ã estudantil,toda aquela população estudantil,
aplaudiam-nos gritando:

- Márcia! Márcia!
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Reitor", data já famosa pela natureza do evento, as pessoas da cidade convidavam-
me para festinhas familiares, casamentos, batizados.

O meu cunhado Cir era rigoroso e só permitia a minha ida ao Clube, às
Vesperais, com ele e Stelia ou então com pessoas da família.

Eu passeava muito com a turma de Boa Esperança. Todos os rapazes eram
meus anjos protetores  não permitiam mesmo que outros se aproximassem de mim.

Organizavam-se, em beneficio da Santa Casa, festas de junho, com lindas
barraquinhas, ao longo da Avenida Américo Luz, enfeitadas com palmas de coqueiros,
bandeirolas coloridas e feericamente iluminadas.

Eu já estava convidada para trabalhar na Barraca de algumas senhoras da
sociedade de Muzambinho.

Havia muita rivalidade entre as patronesses, as grandes damas da cidade, que
se esmeravam para apresentar as melhores atrações nas barracas.

As patronesses prepararam a minha fantasia, que consistia num avental xadrez,
vermelho, um chapeuzinho enfeitado com fitas e flores.

Eram muitas as garotas participantes, mas eu ficava na venda de tômbolas,
rifas, em companhia das irmãs Lourdes, Ione Prado, Dulce e a Hercília Rios. Hercília
também gostava de cantar e nós duas cantávamos para os visitantes de nossa barraca
lindas marchinhas alusivas às festas juninas e aos santos fogueteiros: São João, São
Pedro e Santo Antônio:

«Noites frias tão frias de junho
Os balões para o céu vão subindo
E as estrelas no céu vão surgindo
Envoltas em tênue véu"

«Pula fogueira, Iaiá
Pula fogueira, Ioiô
Cuidado para não se queimar
Olhe que a fogueira

Já queimou o meu amor"

«Nesta noite de festança
Todos caem na dança
Festejando São João
Dançam na cidade e na roça
Dançam na mesma choça
Com muita animação"
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As músicas mais interessantes para mim eram essas:

«Eu pedi numa oração	 Noite de São João
Ao querido São João	 Lamartine Babo
Que me desse um matrimônio
São João disse que não (bis)
Isto é lá com o Santo Antônio..

"Com afilha de João
Antônio ia se casar
Mas Pedro fugiu com a noiva
Na hora de ir para o altar...

A fogueira está queimando
O balão está subindo
Antônio estava chorando
Pedro estava fugindo

Mas, no fim desta história
Ao apagar-se a fogueira
João consolava Antônio
Que caiu na bebedeira.,. »

«Chegou a hora da fogueira
É noite de São João
O céu fica todo iluminado
Fica todo estrelado
Pintadinho de balão

Pensando na cabocla
A noite inteira
Também fica uma fogueira
Dentro do meu coração

Quando eu era pequenino
De pé no chão
Eu cortava papelfino
Pra fazer balão
E o balão ia subindo
No azul da imensidão...

Hoje em dia o meu destino
Não vive em paz
O balão de papelfino
Não sobe mais
O balão da ilusão
Levou pedra... efoi ao chão"

Ano de 1934: é o meu segundo ano, estudando em Muzambinho.
Voltei das férias em Boa Esperança, onde passei dias agradáveis, matando as

saudades de minha família e de meus amigos conterrâneos.
As notícias que minha irmã me deu sobre a precariedade da situação financeira

da Tipografia sob a responsabilidade do Cir, eram alarmantes. A ala política que
sustentava o Jornal e a Tipografia estava desestruturada, não havia solicitação de
serviços e os prejuízos eram grandes.

Eu ia pouco à tipografia, devido à presença de políticos, filhos de políticos e de
outras pessoas. Mas à noite, quando o Cir trabalhava, Stelia e eu ficávamos com ele.
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Atraía-me aquele trabalho silencioso, manual, de lidar com um mundo de
letrinhas de vários formatos e tamanhos para compor um editorial, levantar aquela
alavanca, dezenas de vezes, para ver depois o jornal cair, devagarzinho, na plataforma
à frente.

Eu tinha já nas veias o gosto pelo trabalho na Imprensa, vendo a oficina
artesanal do tio Misseno com os filhos e os primos se empenhando na edição dos
jornais da época, em Boa Esperança.

Mas eu não entendia muito aquilo tudo e, agora, vendo mais de perto o trabalho
de meu cunhado, a magia do milagre de ordenar milhares de letrinhas para compor
um texto final passou a me atrair, profundamente. O meu cunhado explicava-me um
detalhe, outro, mas dizia sempre, assertivo:

- Não quero ver você neste trabalho. Você vai ser professora, Márcia.
No mês de maio ficou decidido que a Tipografia seria fechada.

Papai, em Boa Esperança, já articulava a ida de Cir para Campos Gerais, para
dirigir uma Tipografia naquela cidade.

Concomitante mente, preparava-se a minha transferência para Campos Gerais,
sem alarde e sem muita participação minha.

Stelia chorava muito pelos cantos da casa.

Mas eu, preocupada com os meus deveres escolares, não percebia muito o que
estava ocorrendo, de fato.

Veio a decisão final. Iríamos todos, de mudança, para Campos Gerais.

Levantei-me cedo e fui para a Escola Normal.

Na primeira aula, de Matemática, eu tive vontade de me atirar nos braços de
D. Maria Corina, filha do Dr. Salatiel, contar todo o meu drama para ela. Não tive
coragem. Ela era fria, aparentemente, e não ia me entender.

A aula seguinte era de Música e, tão logo D. Lucília mandou que cantássemos
determinadas músicas, abri a boca a chorar...

D. Lucília veio para perto de mim, abraçando-me, assim como as colegas, que
fizeram uma roda para ouvir, intrigadas, a minha história.

Eu disse, sem rodeios:

- D. Lucília, eu vou-me embora de Muzambinho. Meu cunhado vai se mudar
para Campos Gerais e eu não tenho onde ficar aqui na cidade. Papai não pode pagar
um hotel e também não me deixaria aqui sem uma pessoa da família...

Eu chorava como uma criança. Ela disse assim:

- Fique calma, Márcia. Eu volto para levá-la p ara casa
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Ao meio-dia, um funcionário entra na sala e diz:

- Professora, o Reitor quer que a aluna Márcia vá ao Salão. Ele e o Professor
Magalhães Al p es a aguardam lá.

Eu nem sabia onde era o tal salão, mas a notícia tinha se espalhado como um
rastilho e muitas garotas estavam ao meu lado, levando-me na direção certa.

Quando entrei naquele salão enorme, cheio de quadros, um piano de cauda,
sofás, mesas, cadeiras estofadas, tive um ligeiro desfalecimento. Eu não tinha
esperança de realizar o meu sonho, entretanto, os fatos estavam assumindo
proporções e encaminhamentos inesperados, com envolvimento emocional de todo
mundo.

Procurei me refazer e pedi a Deus que me ajudasse naquele momento
delicadíssimo.

O Dr. Salatiel abriu um largo e radiante sorriso, dizendo, assim:

- Uma aluna como você, Márcia, a Escola Normal de Muzambinho não pode
perder. Você não será transferida, em definitivo. Vou à casa de sua irmã e dizer ao
Cir que você, a partir deste dia, é minha filha, e vai morar na minha casa, com a
Maria Corinal...

Eu chorava muito e ele me abraçou ternamente.

O Dr. Magalhães havia recebido um recado urgente de D. Lucília, sua irmã, e
ambos levaram a notícia de minha previsível partida ao Reitor. Aquelas três pessoas,
naquele momento, estavam definindo, por mim, a minha vida.,.

1

Stelia preparou o meu enxovaizinho, dando-me roupa de cama, algumas
camisolas, toalhas, cobertores.

Ela ficara, ao final, feliz com a decisão, porque embora Campos Gerais fosse
uma cidade vizinha a Boa Esperança e a Escola Normal estivesse sendo organizada
por figuras cultas e amigas, via que a solução me beneficiava, já que eu havia me
acostumado à disciplina e ao carisma da Escola Normal de Muzambinho.

Professores e pessoas amigas de Campos Gerais lamentaram a decisão, mas o
destino não se completara e me reservava grandes surpresas, ainda, em Muzambinho.

00
A família do Reitor morava dentro do próprio Colégio: Dr. Salatiel, filhos e

netos
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Vieram as férias de junho e o Reitor iria viajar com a família. Então, como filha,
fui com eles a Guaxupé, Guaranésia e Mococa e, no Estado de São Paulo; Mococa e
outras cidades.

Terminado o período de férias voltamos a Muzambinho.
Da. Maria Corina era Diretora do internato e achara que seria melhor que eu

ficasse interna, sujeita à disciplina em vigor, que era rigorosa e eficiente.
O dormitório funcionava na parte superior. Era enorme, com as camas

enfileiradas, cobertas com colchas brancas. Muitas janelas dando para o fundo e
outras para uma rua pequena que ligava a Escola Normal ao Liceu.

O internato de moças era separado do de rapazes pela pequenina rua, mas a
comida era feita na mesma cozinha.

Tanto as moças como os rapazes, internos dos dois estabelecimentos, procediam
de famílias abastadas porque era alto o custo para a manutenção de um filho ali.

A população, no meu internato, era de moças, filhas de grandes industriais de
São Paulo, de médicos, advogados, fazendeiros, prefeitos e políticos.

Eu me mantinha discreta, recebendo o mesmo tratamento que o dispensado a
elas, procurando atender a todos com um sorriso. As alunas eram educadas, algumas
muito inteligentes, outras sisudas e dificeis. Íamos à missa, aos domingos, e o preparo
na véspera era enorme. Eu me oferecia para arranjar o cabelo de uma mais desajeitada
(mamãe sempre dizia que se eu não fosse professora seria uma grande cabeleireira),
ajudava outra a acertar as pregas da saia, enfim, colaborava com todas.

À noite, depois do jantar (que era em silêncio), íamos para o pátio conversar.
Eu era disputada porque contava casos de minha terra e cantava marchinhas
carnavalescas, canções de ninar e declamava poemas... Todas tinham as suas histórias
e eu me tornara confidente de muitas delas...

No domingo, antes do almoço, tínhamos a "Aula de Socialização" que era
dada por D. Maria Corina.

Como era um colégio de moças ricas que, naturalmente, seriam grandes damas
da sociedade em que iriam atuar, as aulas eram, obviamente, voltadas para os
preparativos da organização de banquetes e grandes recepções, mas os menores atos
eram assinalados, também.

Ensinava-se como uma moça deveria se assentar à mesa, como cumprimentar
as pessoas, rir discretamente (sem mostrar muito os dentes) e não às "bandeiras
despregadas".

Algumas eram chamadas a fazer as demonstrações, assentando-se nas cadeiras,
mãos livres, colocando as pernas retas, nunca as cruzando; como subir no passeio,
c11mnrlmPnr,nç-	 .	----------
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Outro domingo, íamos para o refeitório e era a vez de lidarmos com as mãos, os
copos variados; o uso dos talheres, como levar a comida à boca, não falar com a boca
cheia, mastigar de boca fechada e como usar o guardanapo. A professora dizia:

- ... e nunca colocar os braços à roda do prato, como se estivesse vigiando a
comida, somente os pulsos sobre a mesa...

E mais, observar a colocação dos talheres, dos copos; se fôssemos oferecer um
banquete, qual a disposição dos convidados à mesa, a idade e a importância de cada
um, os assuntos que deveriam ser evitados, como: política, religião, jogos e assuntos
íntimos da família.

Eu usufruía daqueles ensinamentos, mas pensava:
- ... não terei jamais oportunidade de aplicar tantas minúcias e regras de

etiqueta na minha vida particular...
No entanto, o destino que me aguardava era bem diferente...
A minha situação era muito delicada. Eu procurava não cometer o menor

deslize, nenhuma falta. Estudava demais e me mantinha como aluna exemplar, também
nas salas de aulas, com todos os professores, preparando meus deveres e trabalhos
bem elaborados.

É lógico que aquele sacrificio tornara-se gratificante porque eu estava
recebendo uma benção dos céus: estar naquele famoso Colégio.

O ano passou rapidamente com a "Festa da Primavera", provas finais e, em
seguida, as despedidas das turmas.

Fui passar as férias em Boa Esperança e aconteceu um fato novo. Minha querida
irmã Flor sofreu uma pleurisia que a deixou muito fraca e, não fossem os caldos e a
superalimentação que mamãe preparava, ela morreria ou estaria inevitavelmente
tuberculosa.

O médico, o amigo Dr. Trajano, aconselhou que a Flor fosse para um lugar próprio
(com maior altitude) para sua recuperação, como Belo Horizonte ou Campos do Jordão.

Eu ouvia dizer que Muzambinho possuía clima propício à recuperação de
pessoas enfraquecidas com doenças pulmonares.

Conversei com papai e mamãe da possibilidade de minha irmã ir para
Muzambinho, ocupando a vaga de chefe de disciplina, que eu sabia existir.

Flor ficou feliz com a idéia de viver naquela cidade, que ela já conhecia quando
visitou a nossa irmã Stella.

Escrevi uma carta à D. Maria Corina e falei tudo sobre a nossa irmã: boa,
alegre, muito responsável e, sobretudo, necessitada dos ares benéficos que só o
clima de Muzambinho oferecia.
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D. Maria Corifla 
respondeu-me logo, dizendo que receberia a Flor de braços

abertos e que a vaga estava aguardando por ela.

Flor 
não tinha nenhum curso, mas era muito inteligente, conversava bem,

sensata, paciente e, sobretudo, muito boa.
Passei em Boa Esperança mais alguns dias e junto com minha irmã, de volta,

chegamos à querida Muzambinho
Fomos diretamente para a casa do Diretor e, só depois de uma longa conversa

da Flor corri D. Maria Confia, 
fomos para o centro do Colégio. Flor visitou o

internato, o dormitório, o refeitório e o quarto em que ficaria com 
D. Lucília e D.

Delminda, professora de Educação Física.

o trabalho da Flor 
seria o seguinte: tocar a sineta para acordar as alunas,

encaminhá-las
 ao café da manhã, os trabalhos no "Salão de Estudos", 

05 banhos, por

ou, prefereflcialmte iniciado pelas alunas internas pequeninas.
ordem alfabética, 
Depois os horários livres. À tarde os mesmos horários, 

OS estudos no "Salão", o

jantar, o recreio e à noite o café ou chá, tomados sempre em silêncio, como nas

demais refeições.
Depois dos banhos e toiletteS 

normais para moças, todas as alunas subiam para

o dormitório, ao mesmo tempo.
Ajoelhávamo-nos à beira da cama e 

D. Maria Confia, Flor ou D. Delminda

rezavam a Oração a Nossa Senhora, a São José, o Pai Nosso e algumas jaculatórias.

Depois cada uma fazia suas preces particulares em silêncio.

Ouviam-Se soluços, logo abafados pelos travesseiros . Era a saudade campeando

em cada coraçãoziflho Então a luz se apagava e todas se deitavam para sonhar com

os anjos...
D. Maria Corifla 

e o Secretário do Colégio combinaram 05 vencimentos da

Flor, pelo seu t
rabalho como responsável pela disciplina das alunas internas.

Diferentement e
 do que eu supusera, com ingenuidade deliberou-se que com parte

o seu vencimento, seria paga uma parcela de minha permanência no internato,
U estava como pessoa da família do Reitor,d	

naquele

porque até aquele momento e 
Educandário.

Ainda assim, Flor, 
na sua simplicidade, acatou a condição estabelecida pela

Secretaria do Colégio, ficando genuinamente feliz, como era de seu temperamento,
porque o trabalho era leve, compatível com a sua saúde e, com o tempo ela demonstrou
que sabia "manobrar" bastante bem algumas daquelas garotas mais 

snobs...

5 

Mais tarde vim a saber de uma situação especial que garantiu a minha matrícula no internato e que não me

--	mimrntO, até quando da minha formatura.
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Flor nunca lavou vasos sanitários, banheiros, roupas de alunas, e ia à cozinha
só para comer umas "coisinhas" gostosas que o Sr. Irineu (mestre Cuca) guardava
para ela.

Pessoas de nossa família preocupavam-se, achando que era muito grande o
sacrifício que ela fazia pela irmã já tão privilegiada... Mas ela dizia sempre:

- Aquela foi a época mais feliz de minha vida.

A Flor, apesar de não ser culta, sabia conversar com todos, contava piadas aos
de seu grupo, cantava com alegria e tinha sempre uma palavrinha para uma aluna que
sofria calada detrás dos muros do Colégio.

Quero citar passagens da ternura da Flor com três alunas.

Uma aluna urinava na cama (ela era filha de fazendeiros riquíssimos) e D.
Maria Corina aconselhava, como punição, que ela levasse o colchão para o sol,
percorrendo todo o pátio, cheio de alunas que, naturalmente, riam ou vaiavam a
desditosa. Flor então pegava no colchão com a garota e, disfarçadamente, atravessavam
o pátio. À tarde, no retorno, tinha o mesmo procedimento. Anos depois, encontrei-
me com essa colega, em Brasília, casada com um Deputado, e ela lembrou esta
atitude da Flor, aos prantos.

Outra vez, a Flor socorreu uma garota que era caluniada de desviar uma quantia
em dinheiro de uma aluna dominadora e cruel. Sem alarde tudo foi esclarecido, não
se falando mais no assunto.

Uma garota estava tristonha, chorando, debruçada na carteira. Chamaram o
médico porque era franzina e os pais preocupavam-se com ela, apesar de sua irmã ser
professora no Colégio. O médico chegou, examinou a menina, medicou-a e voltou à
noite. A menina ardia em febre e Flor não escondia sua grande angústia. Chamando
o médico em um canto, disse com convicção:

- Doutor, o senhor vai desculpar a minha intromissão, mas eu conheço a
doença dela.

O médico ficou admirado com o ineditismo da situação e disse:

- A senhora me fale tudo o que sabe.

Então, Flor disse sussurrando como quem conta um segredo:

- Ela passou alguns dias na Fazenda dos pais e me contou que chupou muita
jabuticaba. Ela está é entupida, senhor Doutor!...

O médico deu uma gargalhada! Flor era simples e não tinha meios termos...

Iniciaram-se os preparativos para a grande tarefa. Foi preparada uma banheira
com água quente e o médico raspou alguns sabonetes Lever para fazer a espuma. Flor,
acostumada a aplicar clisteres na criançada, ajudando a mamãe, preparou o vasilhame,
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que veio da farmácia, colocou água morna, uma garrafinha de óleo de rícino. Era o
nosso famoso "chá de bico", muito utilizado pela velha parteira Maria Souza,..

A menina gritava:

- D. Flor, quero que só a senhora fique aqui (aííí.... que eu morro ! ... )
Flor pôs mãos à obra e não foi fácil, porque os caroços das jabuticabas tinham

virado pedras...

Do "Salão de Estudos" ouvíamos os gritos da pobrezinha, mas foram amainando
aos poucos...

Depois levaram-na para o dormitório das professoras e a Flor passou a noite
cuidando da menina. Deu tudo certo e não se falou mais no assunto para não
constranger a aluna. Foi hilariante, mas poderia ter-se transformado numa tragédia,
sem a intervenção da Flor.

O médico, ao encontrar a Flor, dizia, sorrindo:
- Como vai, nobre colega?!

o00
Assim iam passando para mim os dias, entre o internato e as salas de aulas.
Eram ótimas as colegas e os professores e eu não perdia tempo, estudando

muito. A Professora Conceição Reis, no Curso Normal, era mestra de Desenho e
surgiu a oportunidade de eu melhorar minha percepção para as atividades de arte e
pintura a óleo. Cheguei a pintar alguns bons quadros que nas Quermesses eram
arrematados em benefício da Santa Casa.

As Coroações do Mês de Maio

As Coroações de Nossa Senhora, em Muzambinho, eram competitivas como
campanhas eleitorais e as pessoas encarregadas da sua organização desdobravam-se
para apresentar o altar-mor da Igreja de São José  mais belo possível, escolhendo as
músicas, ajeitando as flores e o posicionamento das luzes, para submetê-las depois à
escolha da ornamentação vencedora.

Eram a Escola Normal, o Grupo Escolar, as Congregações, os mais fortes
concorrentes. Toda a cidade participava da disputa. Os preparativos eram feitos em
segredo e as expectativas eram variadas.
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- Vou ensinar uma Ave Maria para você cantar na Coroação da Escola Normal.
Explicou-me a beleza da música e quem era o seu autor. Era novidade para

mim, pois nunca tinha ouvido falar na célebre "Ave Maria", de Gounod.
Fiquei entusiasmada porque era uma peça realmente linda.
D. Lucília corrigia o meu incipiente latim (ela sabia bem a língua, pois tinha

sido freira) não me permitindo cortar as frases melódicas, orientava como efetivar as
aspirações nos momentos certos e a preparação para os agudos que a música iria
exigir. O melhor viria em seguida.

Prepararam uma túnica azul toda bordada de pedras, miçangas, lantejoulas e
arminhos.

Chegou a noite da Coroação da Escola Normal, no dia 31 de maio. Eu estava
feliz, mas, quando as senhoras Dona Teresa Magalhães Cabral, Dona Elvira Prado e
Dona Lavínia Lopes, dedicadas colaboradoras, no mês de maio, chegaram com um
par de lindas asas brancas, cor de neve, eu disse:

- As Senhoras vão me desculpar, mas asas, não, pois já completei 17 anos e
não pretendo voar.., por enquanto...

Colocaram, então laços de fita nas minhas costas e fomos para a Igreja. Fui
posicionada bem no alto do Altar-Mor, com dezenas de anjinhos espalhados nos
degraus. As alunas da Escola Normal vestidas de branco, com coroinhas na cabeça,
carregavam cestinhas de flores.

A Igreja era pequena para conter a multidão.

Começa a Coroação:

"Meninas vibram de alegria	 "Minha voz aos céus remonte
erguendo um canto vivaz	 para cantar em teu louvor
um hino de amor à Maria	 esta coroa em tua fronte
Excelsa Rainha da Paz"	 Seja nosso eterno penhor"

o00
Sinos, flores, chuva de papéis prateados...

00
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Depois sobrevém aquele silêncio,..

Os violinos dão os primeiros acordes > o altar se ilumina feericamente e >emocionada, começo a cantar a Ave Maria, de Gounod.

«Ave Maria	
San eta Maria, Mater Dei,Gratia plena	
ora pro nobis PecatorjbusDom inus tecum	
Nunc et in horaBenedjct-a tu in mui ierjbus	
Mortjs nostraeBenedictiísfructus ventrjs tui Jesus.	Amen!

No era ainda, na cidade, conhecida esta peça musical de Gounod, por isso,surpresos, todos acharam belíssima aquela apoteose.

0
00

No dia seguinte, Frei Florentino, o pároco da Igreja de São José, foi ao Colégioe disse:

- Maria Corina, eu quero que esta aluna vá cantar mais vezes na Igreja. Os
estudantes do Liceu, estavam todos lá. Só assim eles aprendem o caminho da Igreja...

Frei Florentino viveu anos em Muzambinho. Era holandês e quis ser sepultado
naquela terra, que o amava e respeitava.

Voltei a cantar a Ave Maria muitas outrasvezes, mas em casamentos (mais
tarde, cantei-a no de minha filha Rita Heloísa).

Apesar de ser aluna interna, convidavam-me para as grandes festas do Clube. A
desculpa era sempre a mesma: cantar. Os meus amigos colocavam uma música no
começo do baile e outra mais tarde, porque assim eu aproveitaria para dançar.

Era um verdadeiro privilégio, mas eu ia sempre acompanhada pela Flor, D.Lucília, ou mesmo pelo Reitor e D. Conceição, que já estavam noivos.
Como "Rainha dos Estudantes", eu era convidada para todos os eventos.
Numa dessas convocações eu disse à Flor, minha irmã:
- Infelizmente, não posso comparecer, Flor> a esse desfile. Não tenho sapato,

minha saia está rota, as blusas já muito lavadas...

Ela como sempre, decidida e prestativa, discordou:
- Você vai sim, Márcia, você vai desfilar com os alunos. E eu vou dar um jeito...
No dia seguinte, ela chegou rindo, dizendo muito fe117.
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- Joguei no bicho, na cobra... e ganhei!
Flor comprou até uma sombrinha para ela...
No dia marcado, estava eu, na Av. Américo Luz, desfilando, carregando a

Bandeira do Brasil. A fotografia do evento, guardada com carinho, está estampada
no fascículo das fotos relativas à Parte 1, no final desta.

Maestrina Lucília Vi1!aLobos

Eu não poderia deixar de relatar, nas minhas "Memórias", o meu conhecimento
com uma das pessoas mais importantes, no meio musical daquela época - D. Lucília
VilIa-Lobos, esposa do grande Maestro VilIa-Lobos.

Estava eu assentada num dos galhos frondosos de uma laranjeira, no fundo do
quintal da casa de minha irmã Stella, como sempre cantando para aquela platéia de
galhos, folhas, frutos e flores.

Ao lado, separadas somente por um muro, a grande Maestrina estava me ouvindo
e ria da versatilidade e do entusiasmo com que a pequena "virtuose" cantava diferentes
peças: Carlos Gomes, Vicente Celestino, Catulo da Paixão Cearense, Noel Rosa...

Ao entrar para a residência de seus hospedeiros, D. Lucília conta que, no seu
passeio pelo quintal, distraíra-se agradavelmente ouvindo alguém cantando, no alto
de uma laranjeira. A família da vizinhança, em coro, responde:

- É Márcia, irmã de D. StelIa.
Ela pediu a uma das filhas de D. Camila Introncaso que me chamasse, pois

queria me conhecer.
Eu não poderia, jamais, imaginar quem era aquela senhora e, imediatamente,

fui atender ao convite de D. Camila. D. Lucília abraçou-me ternamente, dizendo:
Vamos ao piano, tocar e cantar!

Ela tocava, cantava e eu a acompanhava nas músicas que sabia. E, em pouco
tempo, ela já conhecia tudo da minha vida e da minha vontade de estudar canto.

Ela cantou algumas músicas que iriam ser lançadas em seu próximo Livro...
Todos os dias eu recebia orientação da bondosa mestra: como colocar o queixo

para cantar, abrir a boca discretamente, respirar corretamente, tirar a voz do plexo
solar, não cortar as palavras, dar à fisionomia suavidade de acordo com a letra, e aos
olhos e mãos expressões condizentes com as frases melódicas.

D. Lucília era muito simpática, mas não possuía beleza física. Era meiga,
alegre e tranqüila.

Eu a achava encantadora pela sua simplicidade, bondade e ternura.
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Ficou tão minha amiga que me confiava os seus dramas familiares. Dizia sempre:
- Estou aqui em Muzambinho para fazer tratamento. Amo muito o meu esposo

e preciso emagrecer. O Heitor quer que eu perca muitos quilos.
Eu ficava com pena, porque ela era enorme, quase descomunal. Mas,

hospedando-se naquela residência de italianos, dificilmente emagreceria, em meio às
macarronadas, lasanhas, ravioles e muito vinho, aliás, o vinho era fabricado em
Muzambinho mesmo. D. Lucília, alegre, devorava, com os amigos, as apetitosas
massas.

Na Escola Normal contei a D. Lucília Magalhães da presença de D. Lucília
Vilia-Lobos na cidade e logo foi programada a visita da Maestrina ao nosso Colégio.
As duas "Lucílias" se encontraram, surgindo daí uma amizade, não só pelo assunto
comum e primordial - a música - mas pela espontaneidade e desprendimento das
duas grandes mestras, difusoras da arte musical.

Dias depois, foi combinada, junto à Reitoria, a apresentação de todas as alunas da
Escola Normal e os alunos do Liceu, ao longo da Av. Américo Luz, "num grande Coral".

Foram selecionados os hinos cívicos, alguns cânones, cantigas de roda e músicas
folclóricas.

Foi belíssima a execução do "Hino ao Sol", autoria de D. Lucília Vilia-Lobos,
quando toda aquela exuberante juventude, levantando os braços, abrindo bem as mãos
leves e graciosas que balançavam no ar, homenageou, com entusiasmo o "Astro Rei...".

HINO AO SOL DO BRASIL

I4fr, Máika de
Lotlii C. VitIi Lobo.
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Na apresentação de "Casinha Pequenina" as duas maestrinas regiam os dois
grupos de vozes e coube a mim a responsabilidade de solar a segunda estrofe, enquanto
o Grande Coral, em boca fechada, "fazia o acompanhamento":

Casinha Pequenina
(canção popular brasileira)

Tu não te lembras da casinha	Tu não te lembras das juras e perjuras
pequenina	 Que fizeste com fervor. Ai!...
Onde o nosso amor nasceu? Ai!...	Tu não te lembras das juras e perjuras
Tu não te lembras da casinha	Que fizeste com fervor...
pequenina
Onde o nosso amor nasceu...

Tinha um coqueiro do lado
Que coitado de saudade
Já morreu... Bis

Daquele beijo demorado e prolongado
Que selou o nosso amor... Bis

Como eu me senti feliz, naquele momento, pois não estava cantando do alto
de uma laranjeira, mas numa praça pública, e eu colocava naquela música não somente
a completa amplitude de minha voz, mas também o calor de minha alma.

Até hoje choro de emoção, ao me lembrar daquela tarde tão linda: o sol despe-
dindo-se no horizonte, depois de tão celebrado pela juventude, naquele ambiente de
congraçamento musical, em que rapazes e moças embalados pela música se entregavam
à beleza do momento. Enlevados, de todo o coração, extravasavam singelo e puro
romantismo, depositando	

NOS VAMOS ESTUDAR
na vida presente ou futura,
e nos respectivos eleitos,	 ODER)	 =

toda a esperança de felici-j.	Jj r-
dade e de sucesso amoroso,

	

Nós	va - moa e - til	- dar ein,a ser selado numa casinha	 -	- a	a ww - rir Par-
pequenina, com um coquei-
ro viçoso do lado e num pro-	 J	• J	 11L J
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Heitor Villa-Lobos, o
grande maestro, de quem D.
Lucília, além de esposa, era
também assistente musical,
depois de ter percorrido o
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norte e o nordeste do país, em convívio direto com o folclore brasileiro, através de
contatos com a música de nossos sertões e culturas indígenas, dirigia, naquela época,
a Superintendência de Educação Musical e Artística, da Prefeitura do Distrito Federal,
no Rio de Janeiro - SEMA.

O maestro criou Cursos de Pedagogia de Música e Canto Orfeônico,
organizando o "Orfeão de Professores", apresentando "Concertos para a Juventude".
O grande mestre acreditava na juventude e preparava grandes Corais, realizados no
estádio do Maracanã. Era enorme a multidão cantando, naquele estádio monumental,
para exaltar as belezas do Brasil, suas matas, seus rios e o seu "céu cor de anil".

A fama de Vilia-Lobos se espalhava por outros países; festejado na Europa, conquistou
as três Américas, empolgando o mundo com suas composições repletas de vibração e
brasilidade, vivendo com intensidade sua música e as suas fantasias arrebatadoras. '6

Tive a oportunidade de organizar, anos depois, grandes Corais, seguindo a
orientação de Vilia-Lobos e D. Lucília. O Coro Orfeônico "Catulo da Paixão
Cearense", das Escolas Caio Martins, de Esmeraldas, era composto por mais de
duzentas vozes, envolvendo professores, alunos, chefes de lares, homens rudes do
campo, mulheres e crianças, uma massa ampla e heterogênea, mas comprovadamente
harmônica na integração pelo trabalho e transmissão de conhecimentos e na fraterna
convivência social, viabilizada, especialmente, pela música entoada com
espontaneidade e em conjunto, entre outros instrumentos pedagógicos e integrativos.

Tive notícia, anos depois, por meio de pessoa amiga, que o grande Maestro se
separara daquela criatura que tanto o ajudava e que o amava com evidente devoção:
D. Lucília Vilia-Lobos.

1937 - O Ano de Minha Formatura

Desde o início das aulas, apesar de muito estudiosa, eu me desdobrava nas
tarefas escolares, nas aulas de Piano, de Francês, de Pintura, com D. Lucília
Magalhães, e na confecção de minha "Tese", versando sobre a metodologia de
educação por projeto. As professorandas, naquela época, apresentavam, no final do
Curso, uma monografia, trabalho escrito e defendido oralmente.

A Diretoria do Colégio convidava autoridades locais e de cidades vizinhas,
parentes, amigos, para assistirem à defesa e debates dos trabalhos das alunas. Era a

'° « Sua cabeça vigorosa, coroada como uma floresta selvagem de cabelos rebeldes, era altiva, e sua fronte,
dotada pela Providência, com uma profusão de sementes musicais destinadas a produzir, mais tarde, uma
esplêndida colheita, era larga e nobre". Sampaio, Renato. "Pensar." Artigo publicado no Estado de Minas.
Encontro Genial - MG. Janeiro de 2001.
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oportunidade em que se mostrava o alto nível das formandas e a filosofia de ensino
preconizada por Salatiel de Almeida.

Já estava escolhido o meu tema: "O Método de Projetos e o seu Valor na
Educação" 17. Eu precisava apresentar o trabalho bem estruturado e fundamentado,
daí a minha preocupação em fazer pesquisas em alguns livros na área pedagógica e
consultar os nossos professores.

O Bando dos Tangarás

Em maio de 1936, foi criada em Boa Esperança uma nova orquestra - com o
nome de O Bando dos Tangarás, com músicos da própria cidade, alcançando logo
sucesso absoluto em suas apresentações.`

Em julho de 1929 existiu, no Rio de Janeiro, um conjunto com o nome "O
Bando dos Tangarás", sugerido por José Carlos Braga (o Braguinha), grande músico
e compositor, da época.

Deste conjunto, faziam parte: Braguinha, Noel Rosa, João de Barro, Almirante,
Sérgio Brito, Lamartine Babo e muitos outros nomes famosos.

O conjunto proporcionou grandes apresentações a que assistiram as figuras
mais representativas da política brasileira e da sociedade do Rio de Janeiro.

Desfez-se, porém, com o tempo, porque os seus componentes, alguns foram
para a conhecida PU 6 - Rádio Educadora, onde já se encontrava Ari Barroso, e
outros assumiram compromissos em diferentes radio-emissoras cariocas.

O Bando dos Tangarás, nome tão sugestivo, foi então apresentado e escolhido,
depois de acirrado concurso, ao compositor Carlos Alves Netto, organizador da nova
orquestra de Dores da Boa Esperança. O nome foi aceito com louvores,
homenageando aquele grupo, tão famoso, do Rio de Janeiro.

Serra da Boa Esperança

Carlos Netto, nosso querido conterrâneo, era inteligente, dentista, e
especialmente, excelente músico e poeta. Gostava de colecionar fotografias dos

` Mais à frente voltarei a discorrer sobre essa importante metodologia de educação, utilizada no desenvolvimen-
to das atividades junto às Escolas Caio Martins.
8 Tangarás são pássaros que dançam e cantam formando roda, com um deles no centro, que faz o papel do

maestro.
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grandes artistas da época. Escrevia-lhes cartas amistosas e delicadas, solicitando
autógrafos. Freqüentemente as jovens artistas respondiam às cartas e juntavam belos
retratos (como eram chamadas as fotografias), mas os "astros famosos" não davam
respostas às insistentes e variadas cartas assinadas por Carlos. Ele resolveu, então,
escrever para estes "monstros sagrados" com um pseudônimo feminino: as cartas e
fotos selecionadas dos orgulhosos astros começaram a chegar rapidamente.

Nessa ocasião, Carlos enviou uma carta apaixonada em nome de Nair Pimenta
de Oliveira (o nome real de sua sobrinha, de sete anos) para o famoso Lamartine
Babo. Este demorou para responder à carta de "Nair", e quando o fez, admitiu sua
grata surpresa, já que o poeta Carlos, usando o pseudônimo feminino, se expressava
com sensibilidade invulgar ao se referir ao belo repertório do grande artista. Mas ao
responder-lhe Nair condicionou a remessa de fotografias do laureado artista numa
próxima missiva, para garantir a continuidade da correspondência. Finalmente Nair
conseguiu as fotografias que não pudera obter antes.

Lamartine e Nair trocaram quase cinqüenta cartas, durante um ano, até que
"ela", não podendo manter o nível de crescente envolvimento sentimental e poético,
comunicou ao "Lalá", como pretexto, que iria se casar e, em conseqüência, deveriam
suspender a correspondência. Lamartine ficou arrasado com o fim daquele namoro
epistolar.

Passados alguns meses, Carlos Netto reiniciou a correspondência com o
Lamartine, mas agora eram cartas assinadas, desta vez assumidamente, por Carlos
Netto: não precisava mais de fotografias.

Com a estréia do Bando dos Tangarás, o conjunto amador, homônimo do
carioca, que Lamartine honrara com o seu valor artístico e musical, Carlos convidou
Lamartine para conhecer Dores da Boa Esperança e ouvir o conjunto dorense.
Curioso de conhecer a antiga fà, a "Nair", Lalá aceitou o convite e, em julho de
1936, chegou à cidade.

Autoridades, a Banda de Música, jovens, todos queriam conhecer o artista, o
autor da lendária O teu cabelo não nega, música que o Brasil inteiro jamais esqueceu.

Ele continuava apaixonado pela jovem Nair, aquela que lhe escrevia em versos,
em música, em poema. Nunca vira jovem tão bem dotada e sensível!

Começando a procurá-la entre as moças da cidade, Lamartine, sem acreditar
muito, ouviu alguns comentários de que a jovem Nair na verdade não existia. Para
tirar dúvidas chamou o Carlos e lhe falou de sua saudosa Nair, com quem mantivera
correspondência inesquecível, confessando que guardara todas as cartas fisicamente
e também de coração, e que agora queria conhecê-la pessoalmente, apesar do
casamento tão próximo, da jovem. Talvez pudesse dissuadi-Ia... ainda.., e viera a
Dores especialmente por isso...
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Gerou-se aquela situação de extremo constrangimento e impossível de ser
contornada ou mantida ainda em segredo; então, apesar de tudo, altivo, Carlos
Netto explicou a Lamartine ser Nair sua sobrinha, menina de apenas oito anos, e
que quem mantivera toda a correspondência fora ele, o Carlos.

Lamartine, de olhos arregalados abriu a boca, estupefato. Foi para um
Lamartine acabrunhado, decepcionado e triste que Carlos falou com singeleza:

- Eu queria a sua fotografia para enriquecer o meu álbum e foi bom e proveitoso
enquanto durou. Ademais, existem muitas "Nair" na cidade que o admiram e querem
a sua amizade, talvez até mais...

Lamartine já estava mesmo enfeitiçado pela beleza das moças da terra e
antevia e descortinava, em cada uma, a "Nair" que procurava e procuraria sempre
em suas músicas.

No meio de tanta festa, surgiu a idéia de um piquenique no sopé da "Serra da
Boa Esperança". Dali, naquele clima mágico, inspirado na beleza daquela paisagem
agreste, Lamartine começou a murmurar, emitindo sons musicais, usando sempre
uma caixa de fósforos para auxiliar no ritmo. Carlos ia escrevendo as notas em pautas
improvisadas num pedaço de papel e a letra também ia, aos poucos, aparecendo...

Inspirado na beleza da serra, banhada pelo sol morno sul-mineiro, nas flores
silvestres multicoloridas, na cordialidade brejeira do povo interiorano e no amor
que não viria ao seu encontro, brotava, naquele momento, um dos maiores clássicos
da música popular brasileira - o "Serra da Boa Esperança" ("...os nossos olhos nos
olhos de alguém que não vem.., deixo a luz do olhar... no teu luar... adeus...").

O samba-canção imortalizou a terra que nunca se esquecerá do querido Lalá.
A despeito de sua aparência estranha, seus problemas graves de saúde e o jeito

desengonçado, estava sempre sorridente, otimista e alegre, fazendo sorrir os velhos,
as crianças e os igualmente fragilizados. Todos os que dele se acercavam amavam
aquela figura ímpar, que se não despertava paixão incontrolável em nenhuma jovem
"Nair", certamente atraía com seu carisma inigualável, pela bondade, doçura e
talento.

Lamartine é reverenciado em Boa Esperança, com um busto num pedestal em
uma praça e sua lembrança permanecerá "no coração de todos nós, os dorenses". E
nós nos sentimos evocados por todos os brasileiros quando cantam a "plenos
pulmões":
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Serra da Boa Esperança
de Lamartine Babo

Serra da Boa Esperança	 Serra da Boa Esperança
Esperança que encerra	 Não tenhas receio
No coração do Brasil	 Hei de guardar tua imagem
Um punhado de terra!	 Com agraça de Deus

Ó minha serra eis a hora
No coração de quem vai	 Do adeus... Vou me embora...
No coração de quem vem
Serra da Boa Esperança	 Deixo a luz do olhar
Meu último bem.	 No teu luar

Parto levando saudades	 Adeus !...
Saudades deixando
Murchas caídas na serra	 se QRA.,DA

Lá perto de Deus	 L

Ó minha Serra eis a hora
Do adeus... Vou-me embora
Deixo a luz do olhar
No teu luar	 -------
Adeus' 

Lf

Levo na minha cantiga
A imagem da Serra	 r	-
Sei que Jesus não castiga
Um poeta que erra	 y: :

Nós os poetas erramos
Porque rimamos também
Os nossos olhos
Nos olhos de alguém	 -.
Que não vem...

k.
L"
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00
Logo nos primeiros dias do mês de maio de 1937, recebi um longo telegrama

de Carlos Netto, dizendo que o Bando dos Tangarás, recém criado em nossa terra,
teria sido convidado para se apresentar na P.R.I. 3 - Rádio Inconfidência de Belo
Horizonte, capital de Minas Gerais, a mais poderosa difusora do País, naquela época.

Carlos solicitava a minha ajuda para ser a crooner da Orquestra, caso contrário,
não aceitariam o convite. Carlos sabia fazer as coisas acontecerem...

Foi criado um impasse. Flore eu não sabíamos o que fazer!?! Havia oposição
à minha saída do Colégio. A Diretora queria a aprovação do Reitor e ele se negava a
aceitar a minha viagem.

Outro telegrama chegou-me e, desta vez, do Prefeito Dr. Joaquim Vilela,
insistindo na minha cooperação com a cidade, nossa querida terra, que se sentia
homenageada com o convite apresentado ao Bando dos Tangarás.

Dr. Salatiel considerava o pedido inconseqüente, pois asseverava:

—A aluna está fazendo o último ano de um Curso e não deve perder aulas para
cantar, ainda mais numa Rádio, ora, onde já se viu?!?

Dois dias depois chega um carro com meu irmão José, o Carlos e o Sr. Oscar Gischewski.

Carlos conversou com o Dr. Salatiel da necessidade da minha presença na
Orquestra, da promoção da nossa terra e da torcida dos amigos dorenses.

Dr. Salatiel aceitava, aos poucos, os argumentos apresentados e, junto de D.
Conceição e de D. Maria Corina, permitiu, enfim, minha ausência do Colégio para
ir a Belo Horizonte.

Flor já preparava as minhas malas. A nora do Dr. Salatiel, D. Íris, esposa do
Dr. Ari, trazia-me chapéus, vestidos, umas amigas faziam-me experimentar agasalhos,
outras me emprestavam malas e bolsas. Todos se sentiam mobilizados e envolvidos
em preparar-me adequadamente.

Parti para Dores da Boa Esperança, onde papai e mamãe aguardavam aflitos a
minha chegada.

Comecei logo a ensaiar as músicas que deveria cantar: a valsa "A rosa dos teus
cabelos", "Voando, sonhando" (de Lamartine Babo), "Menina Académica" (de Carlos
Netto), o "Hino dos Tangarás" e "Sá Dona", também autoria de Carlos Netto e
outras várias músicas cantadas na época.

Partimos, logo, para Belo Horizonte. "O Bando dos Tangarás" era constituído
de dorenses, como: Carlos Netto, José Ponciano, José Calixto, José Sartini, Job Pequeno,
José Queiroz, Ferrúcio Banterli, José Lamaita, Arlindinho e Walter Gischewski. Lili
Leão, cunhada do Sr. Oscar Gischewski, não era de Dores da Boa Esperança, mas
integrou-se no grupo, como ótima violinista.
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Quando chegamos à capital, na Estação da Rede Mineira de Viação, fomos
recebidos por conterrâneos, amigos e toda a Imprensa local.

Logo depois me levaram à Rádio Inconfidência, para que testassem a minha voz e
verificassem se eu poderia mesmo vir a cantar na tão alardeada Emissora. Eu pude ver,
então, aquele que iria dar a palavra final - o Secretário de Agricultura - Dr. Israel Pinheiro".

Todos ficaram felizes com o resultado do teste e eu me sentia gratificada
depois de tanta luta.

Estivemos uma semana na capital, apresentando-nos na Rádio Inconfidência e
também no Diretório Central de Estudantes - DCE, onde eu cantei a "Menina
Acadêmica". Foi um sucesso. Os estudantes queriam me conhecer, mas os meus
conterrâneos e os estudantes de Muzambinho faziam barreira cerrada, protegendo-
me dos entusiasmados universitários.

No livro "Esboço Histórico de Boa Esperança", o nosso amigo Dr. Newton
Maia diz assim:

a estada do Bando dos Tangarás e a sua atuação na Rádio Inconfidência de
Minas Gerais marcaram, com um sinal que nunca se apagará, um tento de valor na
história da música em Boa Esperança.2°

O Jornal "O Progressista" editado na cidade de Nepomuceno publicou
reportagem, na primeira página, na edição 47, de maio de 1937, como estampada na
imagem apresentada a seguir.

Em Boa Esperança, naquela época, só havia três aparelhos de rádio: o do
"Radium Clube", o de meu cunhado Amilcar Sartini e o de Dr. Alberto Azevedo.

O povo se acumulava e se acotovelava nesses três locais, emocionado, ouvindo
os seus conterrâneos, através da grande Emissora da capital mineira.

Em Muzambinho, o Prefeito mandou colocar um alto-falante na "Avenida
Américo Luz" e o Dr. Salatiel permitiu que alunas e alunos internos ficassem
liberados, na hora das audições de nosso grupo.

A volta à nossa terra foi consagradora, marcada por recepções em Lavras,
Nepomuceno, Coqueiral e depois em Boa Esperança. A cidade inteira nos aguardava:
o foguetório se antecipando à Banda de Música, Prefeito e autoridades municipais,
a meninada do Colégio e dos Grupos Escolares e, finalmente, o Grande Baile no
"Radium Clube", com discursos e muitas homenagens.

Regressei logo a Muzambinho, onde também fui recebida com festas e muito
carinho.

Anos depois, Dr. Israel Pinheiro, sendo Governador do Estado de Minas Gerais, pude lhe falar sobre aquele
acontecimento e como tive medo daquela fisionomia austera que iria me julgar...
20 Aiud Maia. Newton. "Esbato Histórico de Boa EsJ,eranca".
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Dias depois ) o professor de História, Dr. Antonio Magalhães Al pes, dizia:
—Vejam o que é a Democracia. O Governador do Estado ocupou a mesma

tribuna, na Rádio em que cantou uma nossa aluna... (palmas e abraços).
Devido ao sucesso que alcançamos, as minhas faltas foram abonadas, fiz provas

separadamente, recebendo homenagens do Reitor, do Prefeito e das autoridades
locais, porque em entrevista à imprensa, na capital mineira, eu contei que estudava
na cidade de Muzambinho...

Havia muito preconceito, já naquela época, contra as pessoas que atuavam em
Rádio, e com os artistas em geral, daí a reação da Direção do Colégio quanto à minha
participação naquele grupo. Mas, ao final, foi um verdadeiro congraçamento entre
Muzambinho e Boa Esperança, através daquele modesto conjunto musical interiorano,
mas com qualidade para se apresentar a qualquer platéia, por mais seleta e exigente
que fosse.

As férias do meio do ano aproximavam-se, e como Flor e eu não iríamos sair,
aproveitei para preparar a minha monografia final e estudar ainda mais.

Muzambinho estava vivendo uma fase política muito desagradável. Os partidos
políticos se digladiavam, separando as famílias, as festas não eram amistosas e a elas
só compareciam pessoas ainda indefinidas no apoio a este ou àquele partido. Eu
ficava desolada porque tínhamos amigos nos dois lados.

A situação tornava-se insuportável, havendo ataques pessoais maldosos e
inconvenientes aos principais líderes políticos.

Alistei-me, como eleitora, para ajudar os "tucanos", no partido do Dr. Salatiel.
Todas as noites reuniam-se, no escritório de nosso Reitor, o Chefe Político do
município, aliás, jovem na idade e no posto, pois, com a morte de seu pai, Dr.
Licurgo Leite, assumira com desenvoltura a responsabilidade de dirigir o Partido,
junto de amigos, muitos fazendeiros, médicos, e funcionários do município. De vez
em quando, éramos convidadas a comparecer às reuniões, no Escritório, e eu gostava
de ouvir os debates políticos.

Havia várias sugestões, de um ou de outro político, mas a palavra final era
sempre a do Dr. Salatiel. Com aquela voz pausada, ele pedia aos amigos que agissem
com calma, evitando agressões pessoais, ofensas, porque havia pais num Partido e
filhos no outro Partido. Assim, eram irmãos, em princípio, mas lutando por objetivos
diferentes.

Numa tarde, ouvimos tiros e gritaria na "Avenida Américo Luz". As alunas
corriam de um lado para o outro, desesperadas. Detrás de carros, postados à frente
do Liceu, pessoas importantes do Partido dos "Pica-Paus", atiravam nos alunos que
entravam no portão do Colé gio para assistirem às aulas do turno da tarde.
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Um aluno, de nome Saviny Noronha, de Passos, estava assentado no peitoril
de uma das janelas do Liceu. Sendo muito criança, não podia entender o que estava
ocorrendo. Pulou, instintivamente, caindo no passeio. Uma bala estilhaçou os vidros
daquela vidraça, onde estivera instantes antes. Teria sido um tiro direto naquele
menino indefeso.

Subi em um banco perto da janela e divisei o Dr. Salatiel, do outro lado da
rua, na porta da casa em que ele morava com D. Conceição, pois já estavam casados,
nessa ocasião.

Quando ele ia atravessar a rua (na época Santos Dumont, hoje rua Dr. Salatiel
de Almeida), desesperada gritei:

- Dr. Salatiel, venha pelo portão do pátio das alunas, não vá à Avenida, não vá
pela porta da frente do Liceu, venha depressa, Dr. Salatiel!

Referia-me ao local onde ficava a porta principal da Escola Normal, que deveria
ser evitada por ser o local onde ocorria o tiroteio.

Trôpego, ele aceita a minha sugestão e entra na Escola Normal pelo portão do
pátio das alunas.

A confusão na Avenida era enorme. Todos os alunos se escondiam, mas alguns
tiveram as pernas baleadas.

Nós, no internato, procurávamos ajudar as alunas mais nervosas, oferecendo-
lhes chá ou água com açúcar. Dr. Salatiel e D. Conceição eram "medicados' numa
das salas de aula. Quando fui abraçá-los, o Dr. Salatielme disse:

- Minha filha, você salvou a minha vida.
Eu comecei a chorar porque eu o estimava como a um pai. D. Conceição me

abraçou também, enquanto chegavam os amigos.
Um mês depois, a notícia trágica: o Dr. Salatielfora demitido, pelo Governo

do Estado, do cargo de Diretor do Liceu e o prédio seria ocupado pela Polícia
Militar de Minas Gerais, pelo Décimo Batalhão, que seria ali instalado.

Dias depois, eu vi, com lágrimas nos olhos, as carteiras do Liceu serem jogadas
na Avenida, os cinqüentenários quadros negros espalhados pelo passeio e o globo
terrestre, que era uma peça importante dentro do Laboratório do Liceu, rolar pelas
escadas e pelo passeio abaixo.

Tive ímpeto de correr lá e salvá-lo, mas a Flor me segurou. Quanto aprendemos,
viajando naquele instrumento, belo objeto pedagógico, navegando naqueles mares...
percorrendo aqueles continentes e seus países matizados em policromia, orgulho de
nosso Brasil, com seus rios, serras e cidades principais. As aulas de Dr. Magalhães
Alves eram tão importantes, tão vivas, que nos transportavam às mais longínquas
paragens e países, fazendo-nos sonhar, conhecendo através daquele "mapa-múndi"
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o desconhecido, os oceanos, os países exóticos, com suas leis, hábitos, línguas e
costumes diferentes.

Era inacreditável ver o Liceu, aquele Educandário, detentor do mais elevado
grau entre congêneres, aquela instituição tão tradicional, ser selvagemente destruída.
Vários professores foram demitidos. Mudou a direção do Liceu e novos mestres
foram contratados, mas a impiedade da política reinante perpetrava, indiferente,
tamanha barbárie e a sanha política dava prosseguimento à terrível fatalidade.

Sucedem brigas fratricidas. Os Partidos se engalfinham. Um professor é
assassinado por outro professor. Era lamentável conhecer um homem bom, alegre,
comunicativo e vê-lo chegar ao desespero, tornando-se um criminoso, tirando a vida
do colega.

Eu era amiga das duas famílias traumatizadas pela dor, uma porque perdera
um filho, a outra porque o pai se tornara um criminoso.

A mãe do filho assassinado era progenitora também de D. Lucília Magalhães e
estava hospedada no quarto das professoras da Escola Normal. As crianças, os filhos
do professor que cometera o assassinato, estavam no quarto das netas do Dr. Salatiel.

E a Muzambinho tranqüila, gente erudita, feliz, dividia-se, dentro de sua
sentimentalidade, de seu pesar, de sua dor.

A Paineira do Liceu

Havia, no pátio do Liceu de Muzambinho, uma frondosa paineira, confidente,
amiga e protetora dos estudantes.

No seu verde tronco desenhavam-se corações entrelaçados e os nomes das
namoradas inesquecíveis. No alto, as folhas, flores e o esvoaçar das plumas, a ouvir os
segredos dos que se assentavam ali, para aproveitar a sua sombra, contar ou revelar aos
amigos as suas alegrias ou as suas decepções. A sua cúpula altaneira era vista de qualquer
ponto da cidade. Era o maior referencial, não só pela altura, mas pela exuberância e
misticismo. Os estudantes a decantavam em rimas e em cânticos, elegendo-a a fiel e
compassiva mãe, sempre atenta aos lamentos e às alegrias de seus filhos.

Numa noite, tétrica e escura, o céu sem uma estrela sequer, fortes rajadas de
vento varriam os telhados das casas, trovões estrondavam e o céu se iluminava com
os relâmpagos e as faiscantes e tortuosas descargas elétricas que clareavam
momentaneamente as esgarçadas nuvens escuras, lançando erráticas luzes amarelas e
vermelhas na atmosfera próxima e no horizonte.

Súbito a tempestade tropical desaba, violenta, destruindo e matando. Um raio
----------------------------------------------------- ti
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paineira, decepando-a, impiedosamente, com estardalhaço ensurdecedor. Parece que
o Criador mostrava seu enorme poder e sua ira, orientada para aquele pequeno
espaço. E a "árvore-mãe" cai, espatifando-se, partindo-se, e os verdes galhos sendo
projetados e espalhados no pátio do Liceu.

Quantos alunos foram para aquele local, passada a borrasca, chorar a morte da
velha amiga, a confidente, a inspiradora de versos, canções e depositária do segredo
de tantos amores aflorados...

00
Aproxima-se a nossa formatura.

Num misto de euforia e de tristeza pelos últimos acontecimentos, preparamo-
nos para o grande dia - 5 de dezembro de 1937.

Não houve festas, como as anteriores, famosas pelo brilho, luxo e a opulência
das famílias, felizes pelo êxito de suas filhas. Não havia clima para tanto.

A minha turma preparou uma missa muito bonita, com cânticos pelo Coral da
Igreja de São José.

Convidaram-me para cantar uma música linda - "Eu vos saúdo, Imaculada",
tradução do francês, realizada por D. Lucília Magalhães Alves, do «Je vous salue,
Marie».

Eu não tinha condição "para abrir a boca", traumatizada que estava com a dor
da despedida de Muzambinho, mas atendi às colegas. Cantei a primeira voz, o coro
respondendo ora "Imaculada" ora "rogai por nós", de forma tão doce, terna e
emocionada que parecíamos todas entoar uma única e imaculada voz saudando e
rogando proteção à Virgem Maria:

"Eu vos saúdo, Imaculada (coro)
Ó augusta Rainha, Imaculada
Cuja beleza, Imaculada
Inebria os mortais, Imaculada (coro)
Ó Mãe da Graça, Imaculada
Amável Soberana, Imaculada
Venho prostrar-me, Imaculada
Aos pés de vosso altar, Imaculada

Ó Rainha Celeste
Rogai por nós (coro)

Nossa grande esperança
Rogai por nós

6 Senhora dos Lírios
Rogai por nós

Tenho em vós, confiança
Rogai por nós (coro)

Rogai por nós, Rogai por nós
Rogai por nós, Rogai por nós
Nós que recorremos a vós. »
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Papai, mamãe, Flor, meu irmão Paulo estavam lá, felizes com o meu êxito no
Curso e com os elogios que ouviam de todos a respeito de minha conduta, dedicação
e comportamento, durante toda a minha permanência naquela terra e naquele
educandário.

À tarde, a entrega dos diplomas. Ato cerimonioso, sem pompas, poucas
autoridades convidadas, o professorado amigo, pais e demais familiares.

Como não poderia deixar de ser, Dr. Salatiel foi o nosso paraninfo.

Abatido pelos últimos acontecimentos, conservando, porém, aquele porte altivo e
nobre que tanto o engrandecia, ele lê o seu discurso, pausadamente. No momento em que
pronunciou:

- ... Eu sou como a paineira do Liceu

Eu não pude conter as lágrimas. Chorava, convulsivamente. A platéia, de pé, o
aplaudiu, frenética e longamente.

À noite, no Clube Recreativo do nosso Partido, os "Tucanos", dancei a "Valsa
das Normalistas" com o meu irmão Paulo, depois atendi a todos, dançando
aparentemente alegre com os amigos cultivados naqueles anos de convivência laboriosa
e feliz, mas vinha-me a todo instante a dor, ao pensamento, que tomava corpo e
forma real, de que deixaria logo aquela terra hospitaleira que me protegeu e amparou
como filha, durante tantos anos.

Papai, mamãe e Paulo regressariam à nossa terra, enquanto Flor e eu ficaríamos,
mais uns dias, para as despedidas.

Fiquei honrada com o convite de Dr. Salatiel, para aceitar a cadeira de
Metodologia, do Curso Normal, substituindo D. Conceição Reis, sua esposa.

Papai, abraçando o Dr. Salatiel, argumentou que eu estava, há muitos anos,
longe de nossa casa e os irmãos reclamavam a minha volta.

Eu gostaria muito de atender àquele convite excepcional, mas era grande
também a minha vontade de retornar à terra natal.

Flor e eu fomos à casa de muitos amigos, pessoas a quem estivemos ligadas por
laços de sincera amizade, para agradecer e nos despedir.

Dr. Salatiel chamou-me para ir à Prefeitura, cumprimentar e despedir-me do
senhor Prefeito.

Nesse dia, fiquei sabendo uma grande verdade, pelo Dr. Salatiel, na minha
visita e agradecimentos ao Prefeito. Na época em que eu deveria deixar a Escola
Normal e acompanhar o meu cunhado para Campos Gerais, o Prefeito Municipal de
Muzambinho criou uma Bolsa de Estudos Especial, com uma verba do Orçamento da
Prpftitiir, nri mim inrl11ntn tii	m M117,mhinhr Piciii,i gmnrinnif,
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chorei muito. Durante aqueles anos todos tive essa bolsa, nunca fui discriminada por
não ser muzambinhense, e somente o Dr. Salatiele família tinham conhecimento de
tal cortesia. E o Prefeito, discreto e respeitoso, como perfeito cavalheiro, nunca se
referiu a ela.

A emoção foi imensa, por isso amo Muzambinho e a sua gente hospitaleira e
sensível.21

No dia da partida, Flor e eu fazíamos as malas, chorando. Fomos para a Estação,
aquela Estação férrea que um dia recebeu a criança sonhadora pelas mãos de seu pai,
estava agora repleta de amigos, professores, colegas e a família do Reitor que se
despediam de uma jovem professora.

Chamavam-me, em Muzambinho, a "Pupila do Senhor Reitor" e, de fato,
aquela figura singular esteve sempre presente em minha vida.

Flor era também muito querida e admirada pela sua bondade e pelo zelo e
carinho com que tratava a irmã mais jovem e todos em geral.

Discursos, flores, presentes e muito choro.

O meu coração partia-se em pedaços, ao olhar para cada amigo que me fitava
com os olhos marejados de lágrimas. O trem de ferro assoviou estridente e deu
aquele arranco malcriado!... E aos poucos foi se movimentando e adquirindo
velocidade, nos afastando daquelas fisionomias envoltas nas brumas lacrimosas e
depois das paisagens e das edificações tornadas com o tempo tão conhecidas. Dentro
em breve apenas descortinávamos os campos de café, pastagens e matas.

Adeus, Muzambinho querida...

Afundei na cadeira junto à janela e me entreguei a rememorar cada momento
ali vivido e a pensar no que seria minha vida doravante. Mas a tristeza se dissipava
rapidamente, pois o futuro chegava rápido tanto quanto as paisagens entrevistas das
janelas e que passavam céleres ao largo. Eu levaria para esse futuro tudo que aprendera
naqueles anos de intensa e proveitosa colheita...

Você compreende agora, Muzambinho, porque eu disse que a amo tanto?...

Anos mais tarde, o meu esposo, como Deputado Federal por Minas Gerais, atendendo reconhecido e
com solicitude aos meus pedidos, destinava, todos os anos, uma verba de autoria parlamentar, no
Orçamento Geral da União, para a Santa Casa de Muzambinho, e ninguém sabia quem era o parlamentar
que colocava aquelas verbas. A Santa Casa, além de idônea, realiza trabalho de assistência e de integração
social à população de baixa renda do município, apoio esse freqüentemente excluído das aplicações
governamentais que visam a interesses meramente eleitorais.
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A volta ao Lar
O Colégio So José

Depois de tantas emoções, foi gratificante voltar à terra querida, encontrar a
família e os amigos.

Segundo o ritual de minha família, em Ação de Graças foi celebrada uma
Missa na Igreja Matriz, pelo Cônego Osório Maria Tavares. Toda a família
compareceu, parentes, amigos e mais tarde mamãe serviu um lauto lanche, com
aqueles quitutes gostosos que só ela sabia fazer.

O ambiente tornou-se mais cerimonioso com a chegada do Cônego Osório, que preferiu
ficar assentado junto ao papai para melhor conhecer as pessoas que entravam e saíam.

Cônego Osório chegara recentemente à cidade e não conhecia bem os seus
paroquianos.

Ele conversou muito comigo, fazendo perguntas sobre o meu Curso, o nome
dos professores, as minhas preferências quanto às matérias. Quando eu lhe disse do
estudo que consegui, à parte do currículo natural do Curso Normal, ele brincando
falou algumas frases em francês e eu respondi prontamente.

Percebi que ele estava me sabatinando! Quando fui estudar em Muzambinho
não havia Escola Normal na nossa terra. O Professor Samuel Moura criou o Colégio
Evangélico que, mais tarde, transformou-se na Escola Normal Pedro II, equiparada
em 1937, saindo nesse ano os primeiros formandos.

Cônego Osório não estava tranqüilo com a vida religiosa, católica, de sua
paróquia, estando a Escola Normal dirigida por um professor protestante.

Veementemente, Cônego Osório anunciou, do altar, durante a missa, que não
continuaria como pároco naquela cidade, se não houvesse algum entendimento entre
as autoridades católicas, quanto à conciliação entre a orientação religiosa e
educacional dos paroquianos. Convidou, então, o povo a aguardá-lo na porta da
Igreja, no final da missa.

As pessoas reuniram-se, lideradas pelo Sr. João Vilela, irmão do Prefeito Dr.Joaquim
Vilela, e ali mesmo foi angariada a importância de 30,000$000 (trinta contos de réis).

O professor Samuel Moura aceitou a venda da sua Escola Normal aos católicos,
condicionando, porém, à cessão de duas cadeiras no Curso para ele lecionar e ao
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Poucos dias depois, o Cônego vai à minha casa e foi logo dizendo:

- Professora, preciso de sua ajuda. Estou trazendo para Boa Esperança as
Irmãs Sacramentinas, da Congregação do Padre Júlio Maria, e precisamos organizar
o professorado para trabalhar com elas, pois virão somente a Diretora e mais três
Irmãs...

O Cônego Osório mudou-se da Casa Paroquial da Praça e o velho casarão do
Padre Juca foi preparado para receber as Irmãs; seria ali que funcionariam também,
improvisadamente, as salas de aula.

Entusiasmada pelo estímulo do Cônego Osó rio, comecei a realizar o meu sonho
de transmitir às minhas conterrâneas tanta coisa que aprendera naquele manancial
sagrado de Muzambinho.

Aconselhada, porém, por amigos, procurei o nosso Prefeito Dr. Joaquim Vilela
e lhe disse o seguinte:

- Dr. Vilela, nosso bom amigo, o senhor sabe, mais do que outras pessoas,
como preciso trabalhar para ajudar a minha família. Quero lecionar no Grupo Escolar
"Dr. Sá Brito", para doar um pouco do que aprendi, principalmente para as crianças
carentes que freqüentam aquela casa de ensino.

A minha voz já estava embargada pelos soluços. Dr. Vilela, categoricamente,
me respondeu:

- Márcia, sei que você precisa ajudar o compadre e a comadre. Conheço o seu
esforço como aluna brilhante e dedicada; mas preciso nomear, primeiramente, os
formandos da nossa Escola Normal. Você não estudou aqui...

Foi como um jato de água fria no calor daquele meu entusiasmo de jovem
idealista e disposta a lutar pela educação naquela terra ainda tão carente.

Apesar de frustrada, eu entendi a dificuldade do Prefeito, precisando atender
às neo-formandas, suas afilhadas. Eu iria lecionar, certamente, com as Irmãs, mas o
emprego público, no Grupo Escolar Dr. Sá Brito, seria uma garantia para o meu
futuro.22

Fui, então, para casa, reuni a família, dizendo a todos que eu não conseguiria,
jamais, lecionar no Grupo Escolar, portanto, eu iria abrir, sozinha, um Colégio na
cidade. E todos me apoiaram.

Decidida, fui à casa de uma pessoa amiga, o Sr. Érico Freire, e aluguei duas
salas e consegui emprestadas umas carteiras velhas numa Escola Rural Particular e

22 Anos depois, casada com Deputado Federal, pude atender aos pedidos de nosso amigo Dr. Vilela, para
nomear esta ou aquela professora, suas eleitoras, e ele dizia: "Veja como é o mundo, Márcia, nunca pude
nomeá-la e, agora, você nomeria quem você quer..."
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dois quadros negros. Eu tinha vários mapas feitos por mim. Pendurei-os na parede.
Batizei o estabelecimento de Colégio São José, e o velho Patriarca iria me ajudar!...

No dia seguinte, já estava espalhando pela cidade um Boletim, panfletando
postes e muros com o seguinte aviso, feito cuidadosamente na Tipografia local:

(	 Caros Conterrâneos

	

Comunico aos Senhores Pais que, a partir do dia 1,0 de fevereiro,

	

darei início às aulas preparatórias para o Curso de Admissão ao

Curso Normal.

separadamente, serão oferecidas aulas de Português, Francês, Música

(Piano), Desenho e Pintura a Óleo. Os interessados podem se dirigir

ao Colégio São José (residência do Sr. Érico Freire),

à rua Direita,

ou à Oficina São José, na mesma rua.

Professora Márcia Moreira de Sousa

Professora pela Escola Normal de Muzambinho

	

28 de janeiro de 1938 
(

Foi uma corrida e tanto aos dois endereços para as matrículas.

Preparei vinte e oito alunas para o Primeiro Ano do Curso de Admissão da
Escola Normal das Sacramentinas.

Eram as meninas mais bonitas e interessantes da cidade, um acervo humano da
melhor qualidade. Pertenciam, também, à nata da sociedade local, mas procurei
ajudar também cinco meninas pobres, para as quais consegui bolsa de estudos.

O Ramalhete de Rosas

Uma tarde estava eu, como sempre, preparando trabalhos escolares, quando
alguém me fala que um garoto estava me aguardando na porta da rua. Quando o vi,
pude logo reconhecer como sendo um dos caçulas de minha madrinha, Maria Amélia
Leite Naves.

Bonito, sorriso aberto, cabelos pretos encaracolados, olhos vivos, assentado
na sua bicicleta e, nas mãos, um ramo de rosas. Cumprimentou-me e foi logo dizendo:

- Mm
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Peguei o pequeno buquê de rosas e vi que havia, amarrado nele, um envelope
com um bilhete. Dentro dele, uma chave. O bilhete dizia assim:

Minha querida afilhada.

Você acaba de chegar à nossa terra e eu vou destinar, mais uma
atribuição à sua agenda, tão cheia de variados trabalhos.

Até agora, orientei o Coral da Igreja Matriz e toquei o órgão,
atendendo ao pedido de meu irmão Padre _José. Não tenho mais a saúde
necessária para tal ativid'ad'e.

Passo às suas mãos a chave do nosso harmônio. Cuide dele e cante, com
os nossos amigos, as betas músicas que você sabe, louvando, a sempre Wpssa
Senhora das Dores, nossa Padroeira. i4 benção de sua madrinha,

Maria .mé(ia

Tão logo recebi a chave do órgão da Igreja Matriz e a convocação de minha
madrinha, comecei a formar o novo Coral. Entreguei a Direção à minha irmã Flor,
pela sua dedicação e gosto pela música. Santa, minha irmã, excelente soprano, junto
à Nicinha, também com voz bonita e eu, formávamos, um trio harmônico e firme.

As segundas vozes ficavam com a Flor, Albertina, Geraldina, Zenaide, Donato,
José Silva e Job Borges.

Vieram colaborar os amigos: Carlos Netto (flauta), Rubens Silva (o Lulu -
flauta), José Ponciano (clarineta) e Walter Gischewski, que alternava com a Santa,
tocando violino.

Toquei o órgão e cantei, na nossa Matriz, por três anos consecutivos, sem
nenhuma remuneração, nas missas domingueiras de 8 horas, 10 horas e na Benção do
Santíssimo, à noite.

Os ensaios e as músicas executadas na Semana Santa eram dirigidos por mim.
A minha alegria era doar aquilo que Deus me ofereceu - a voz para cantar e o gosto
instrumental para tocar - a Nossa Senhora, minha Mãe querida.



c'fJ,
128 - Márcia de Sousa Almeida

A Criação do Colégio Padre Júlio Maria

e as Irmãs Sacramentinas

As Irmãs Sacramentinas chegaram num domingo: Irmã Cecilia (Diretora),
Irmã Aline, Irmã Euestela e Irmã Gemma.

Cônego Osório me disse, ao terminar a Missa das 8 horas:
- A Senhora não venha tocar na Missa das 10 horas, prefiro que a senhora aguarde,

no Colégio Dom Pedro II, a chegada das Irmãs. Chame, também, a Dona Carmem".
Carmem e eu convidamos a Branca, que morava em frente à Igreja e ficamos

aguardando as Irmãs, no velho sobrado do Chico Guedes.
As irmãs eram muito simples e alegres e nós lhes servimos um café, enquanto

aguardavam o almoço.
A Irmã Cecília logo me comunicou que o almoço elas aceitariam, mas na

clausura.
Não tínhamos jamais lidado com religiosas e ficamos em dificuldade, sem

saber o que seria essa clausura.
Aproximei-me de Irmã Cecília e falei-lhe das nossas dificuldades.
A Irmã explicou-me que a clausura seria uma sala, ou um quarto, separado,

onde as Irmãs tomariam suas refeições, porém, isoladamente.
Preparamos, então, a sala, a clausura, para o primeiro almoço das Irmãs e

fomos à Casa Paroquial para os últimos preparativos necessários à acomodação
definitiva das religiosas.

À noite, elas se mudaram e a nossa primeira missão estava cumprida.
O novo Estabelecimento recebia apoio de todo o povo dorense, não só das

autoridades constituídas, mas dos fazendeiros, dos comerciantes, das pessoas mais
modestas, enfim, de toda a comunidade católica. Irmã Cecília procurava receber as
visitas no Salão (antigo Salão Paroquial), feliz com a acolhida de nosso povo.

A Escola contava com o primeiro, o segundo e o terceiro anos do normal,
oriundos da Escola Normal Pedro II.

Fizemos os testes para o Primeiro e o Segundo anos do Curso de Adaptação.
Ingressaram os alunos preparados no meu "Colégio São José", com êxito absoluto.

O Cônego Osório reuniu-se com o Dr. Vilela e a Irmã Cecília para escolherem
o professorado para a nova Escola Normal.

Eu estava tranqüila, porque o Cónego Osório já havia feito elogios a mim, não
só como católica, harmonista na Igreja, mas e principalmente pela formação
profissional esmerada que eu poderia oferecer ao Colégio recém criado.
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Foram escolhidos os seguintes professores: as três Irmãs Sacramentinas, o
Prof Samuel Moura, a Professora Eulália Netto, a Professora Branca Ferreira Pinto,
a Professora Eunice Banterli Silva, a Professora Ruth Chaves, a Professora Carmem
Cunha, a Professora Altina Cunha e a Professora Márcia Moreira de Souza.

Coube a mim dar aulas de Música e Canto Orfeônico, no Primeiro e Segundo
Anos do Curso de Adaptação e no Primeiro, Segundo e Terceiro Anos do Normal;
Francês no Primeiro e Segundo Anos do Normal e Português no Terceiro Ano Normal.

Era muito pesado, mas eu me desdobrava porque precisava manter o meu
"Colégio São José", Santa, minha irmã, era ainda aluna, no Segundo Ano Normal,
mas já me ajudava bastante.

Alguns alunos foram para a nova Escola Normal, mas muitas moças preferiram
ficar no "Colégio São José" devido às aulas de música e pintura e alguns pais
mantiveram os filhos comigo, matriculados no curso Primário da Escola Normal.

A Irmã Diretora, Irmã Cecilia, era muito rigorosa e exigia trabalho e dedicação
do professorado.

Eu aceitava todas as reivindicações e mesmo imposições da Irmã, porque
precisava ajudar os meus pais, compensá-los com meu esforço, por tudo aquilo que
recebi deles.

Quando faltava professor ela dizia:
- Professora Márcia, vá pra a sala do Professor e cubra todo o horário dele,

durante esta semana!
Cheguei a dar 52 aulas por semana; apesar do meu cansaço, aos sábados dava

aulas de piano às alunas internas.
Toda moça queria tocar piano... E cada dia a turma crescia mais, mas o meu

vencimento era sempre o mesmo.
A Irmã pagava-me noventa mil réis e isso era feito, todo mês, no Salão Paroquial,

onde havia a imagenzinha de um "Menino Jesus". A cabecinha do Menino Jesus abaixava-
se quando se colocava uma moedinha aos seus pés e aparecia a frase:

- Deus lhe pague.
Ela, ao me dar o dinheirinho, dizia sempre:
—Dá uma esmolinha para o Menino Jesus, D. Márcial...

Eu ficava triste, com aquela "forma de pagamento", mas o que fazer?
Depois passei a me esconder quando ela queria me pagar no Salão...
A Diretora queria que eu fizesse trabalhos para os quais não tinha ainda a

devida habilidade. Por exemplo: pintar a óleo os painéis e panos para o Sacrário e as
toalhas do altar, da Capelinha do Colégio, tocar harmônio de ouvido, quando não
havia partituras.
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- Eu não sei, Irmã!
Ela dizia:
- É claro que a Senhora sabe!!
E demonstrando, com certa impaciência:
- Faça assim: forme os acordes pelos tons da música!!
No fim eu fazia, realmente, como ela ordenava.

Sofri muito, mas ela me ensinou também. Ela gostava do meu trabalho e, de
vez em quando, saía um elogio, um estímulo para uma professorinha tão idealista.

Fizemos grandes festas cívicas, religiosas e sociais na Escola Normal. A primeira
comemoração, do dia 13 de maio de 1938, foi uma apoteose: Missa Campal, na porta
do Colégio, com bênção da primeira imagem de Nossa Senhora do Santíssimo
Sacramento, da Congregação de N. S. do Santíssimo Sacramento, fundada pelo Pe.
Júlio Maria.

Estavam presentes a Diretora Geral das Irmãs Sacramentinas, a Revma. Madre
Maria Beatriz, muito simpática e inteligente, o Cônego Osório, o Prefeito Dr. Joaquim
Vilela e todas as autoridades constituídas da cidade.

As "Paradas de Sete de Setembro" eram belíssimas. A professora Altina Cunha,
de saudosa memória, colocava aquela juventude exuberante para marchar, cantando
os hinos ensinados por mim: Hino da Independência do Brasil, Proclamação da
República, Cisne Branco (Canção do Marinheiro), Pra frente, ó Brasil, Desfile aos
Heróis da Pátria, Canto do Pajé (Villa-Lobos) e muitos outros. As alunas marchavam
e cantavam o tempo todo, porque o Colégio não possuía ainda fanfarra, nenhum
instrumento de percussão. Era um sacrifício enorme, mas Altina e eu conseguíamos
levar todo o povo para as ruas para ver o Colégio passar...

A cidade oferecia todo o apoio necessário às Irmãs, que se tornaram anjos
protetores de nossa terra.23

A Irmã Cecília era rigorosa e austera, mas, debaixo daquele hábito, existia um
coração bondoso.

Não fora a sua inteligência e coragem, os católicos, talvez, não conseguissem
erguer o monumento que é, hoje, o Colégio Padre Júlio Maria.

23 Manoel de Almeida era amigo das Irmãs, e, como Deputado, destinou verbas para a construção do Colégio, na
Praça "Padre Júlio Maria", tendo sido oaraninfo de uma das suas tllrm,s
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O Crime que Abalou a Cidade

A notícia explodiu como uma bomba.
Os mais curiosos corriam à cadeia pública para ver o corpo de Alexandre

Costa, fazendeiro, morador na "Fazenda Volta Grande", perto da Serra da Boa
Esperança. Alexandre fora assassinado, impiedosamente. Arrancaram-lhe a cabeça,
que estava desaparecida nos fossos da Serra.

Aquele corpo mutilado estava sendo vigiado pela Polícia, que aguardava ordens
superiores para as devidas providências.

Nessa época, a Polícia Militar de Minas Gerais mantinha, em Alfenas, uma
Comissão Coordenadora para Assuntos Militares em todo o sul de Minas.

O Tenente Manoel José de Almeida recebera do Chefe de Polícia do Estado,
Coronel Ernesto Dornelles, telegrama em que determinava, em seu texto:

"- Deveis seguir para Dores da Boa Esperança onde ocorreu

hediondo crime vg (,) atemorizando a população sul mineira pt (.)

Esta chefia de polícia atendendo solicitação autoridades

aquela cidade vg(,) envidará todos esforços para elucidação crime

et (e) prisão assassinos pt (.)" Ass: Ce! Ernesto Dorneiles

Chefe de Polícia de Minas Gerais"

O Tenente Manoel de Almeida preparou-se, imediatamente, para cumprir as
ordens da Chefia de Polícia, em Belo Horizonte.

Antes, porém, foi à residência do Prefeito de Alfenas, Dr. Emílio da Silveira,
para comunicar-lhe a visita a Boa Esperança, pois sabia que o Dr. Emílio tinha um
irmão que residia, há anos, naquela cidade.

O Dr. Emílio enviou uma carta ao irmão, Dr. Antônio da Silveira, advogado
atuante em Dores, apresentando-lhe o Ten. Manoel de Almeida.

Após os trabalhos necessários às averiguações em torno do assassinato, o Tenente
passeava pelas ruas da cidade, usando, devido ao frio do mês de maio, uma pelerine
preta, forrada de vermelho, longa, godê, com fendas para os braços. As alunas do
Colégio o apelidaram de o Sheik...
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A visita para entregar a carta do Dr. Emílio ao irmão Dr. Silveira não podia
demorar mais tempo. O Tenente Almeida apresentou-se ao advogado e, após
comentários sobre o crime, Dr. Silveira pergunta:

- Tenente, o senhor é casado?
Manoel de Almeida responde:
—Não, aliás, estou à procura de uma noiva, aqui, no sul de Minas.
Dr. Silveira disse-lhe:
- Dores da Boa Esperança é a terra onde existem dezenas de moças bonitas e

prendadas. Quero apresentá-lo a um meu amigo, o Sr. João Rosa, que tem filhas
muito interessantes, inteligentes e cantam muito bem.

O Tenente ficou empolgado com a perspectiva de conhecer jovens da cidade e porque
gostava muito de música. Filho de músico e amante das canções folclóricas do Norte de
Minas, sua região natal, manifestou-se, favoravelmente, ao conhecimento com a família.

Nessa época, eu andava atarefadíssima com as aulas na Escola Normal, no
meu Colégio São José e na Escola de Comércio, à noite. Todos comentavam o
crime, as investigações do Tenente e os seus passeios pela cidade, menos eu, absorta
nos meus inúmeros afazeres.

Uma tarde estava na Escola Normal dando aula de Português e, como faltava
professor, foi aberto o biombo que separava as duas salas de aulas e eu falava para
duas turmas, ao mesmo tempo.

Tratava, nesse dia, da definição de Metaplasmo, designação comum a todas as
"figuras que acrescentam, suprimem, permutam ou transpõem fonemas nas palavras".
Falava muito alto mesmo para que ambas as turmas pudessem ouvir claramente.
Quando explicava a Apócope, "a supressão de fonema ou sílaba no fim da palavra e
depois na Síncope", eu tinha a impressão de que ia ter mesmo era uma síncope, a
perda súbita de minha consciência. Eu ia desmaiar... E a Aférese?!? Mas resisti, e
passaram aqueles minutos de aula. Para aproveitar as duas turmas juntas, ainda
ensaiei alguns números musicais para uma festa programada.

Mais tarde, todos comentavam que o Tenente estava assentado no banco do
jardim, defronte da Escola Normal, ouvindo as minhas aulas.

No dia seguinte, ele comentou com a dona do Hotel, a nossa saudosa Prudenciana
Vilela:

—Não li uma palavra sequer de meu livro, para aproveitar a tranqüilidade do
jardim, porque fiquei ouvindo as aulas que uma professora dava, não só para os
alunos, mas para a praça inteira.24

Manoel lia o "Diálojio sobre a Velhice", de Cícero, naquele momento.
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D. Dença disse logo:
- ... é a Márcia...".
E a querida senhora fez os maiores elogios à professora tão dedicada aos seus

alunos. O Tenente disse então:
- Dr. Silveira prometeu me levar à casa dos pais desta jovem, mas a senhora

podia pedir a alguém para mostrar-me a casa dela, hoje ainda, sem falta?
D. Dença chamou o seu irmão, o Joaquim Eustáquio Vilela, dizendo:
- Você poderia levar o Tenente à casa do Sr. João Rosa?
- Com prazer..., disse Joaquim (Manoel tinha uma estima e gratidão profunda

pelo Joaquim).
À noite, batem palmas à porta, sempre aberta, de nossa casa.
Papai é chamado a receber a visita, e fica intrigado com a presença do Tenente.
Manoel de Almeida, muito desembaraçado, vai logo dizendo para o velho João

Rosa.
—Ao sair de Alfenas, trouxe uma carta de Dr. Emílio para o Dr. Silveira e ele

prometeu trazer-me à sua casa para conhecer a sua família, mas, como estava
demorando pedi ao amigo Joaquim para me acompanhar.

E aí, ele mesmo, começou a se apresentar:
- Sou o Tenente Manoel de Almeida, que está na cidade para descobrir o crime

do Alexandre.,.
Papai ia entendendo, mais ou menos, convidando-os a se assentarem.
O Tenente Manoel de Almeida foi logo dizendo:
- Quero conhecer as suas filhas.
Papai já estava meio irritado, mas foi lá dentro, nos nossos quartos, dizendo:
- Está lá fora, na sala, o tal Tenente e ele quer conhecer vocês... Já avisei à

Micota.
Santa já tinha visto o Tenente com as meninas do Colégio, na porta do Hotel, Flor

também o vira na Praça. Dorica e eu não o conhecíamos, apesar de toda a cidade comentar
sobre ele...

Nessa época, eu fazia a tradução do livro "Vocation au Mariage". Como o lia
numa parte muito interessante, levei-o discretamente, na mão esquerda, mas o Tenente
viu o título e perguntou:

- E você tem?!
Fiquei embaraçada! Entramos todas na sala, cumprimentando a inesperada

visita. Ele, ao me ver, disse prontamente:
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- Você é a Márcia, acertei?
O assunto que estava em foco era o crime e ninguém melhor do que o Tenente

para oferecer os verdadeiros detalhes. Papai estava muito pesaroso, pois conhecia a
vítima e os seus pais.

O Tenente foi direto ao assunto:
- Sr. João, preciso ouvir, agora, as suas filhas, cantando as músicas que

encantam a cidade.
Papai, que era muito orgulhoso das filhas, disse:
- Paulo, traga o violão para a Santa.

Eu não tinha piano em casa, apesar de ser professora no Colégio. O instrumento
era encontrado, além do Colégio, na casa do Prefeito, onde eu ensinava ao seu filho
Wagner e a Nelma, filha do Sr. José Freire, Nessa residência nasceu o grande pianista
Nelson Freire, que vi tocar com apenas quatro aninhos, já demonstrando o virtuosismo
em potencial, revelado, anos mais tarde, na forma da reconhecida e apurada técnica
e da enorme sensibilidade, para gáudio das platéias dos maiores centros culturais da
Europa, dos Estados Unidos e do resto do mundo, orgulho da cidade que o viu
nascer 25.

Mas voltemos ao Tenente, enquanto a Santa afina o violão.
Arrebenta-se uma corda, coloca-se outra e há grande demora na afinação.
Anunciamos as músicas que iríamos cantar:
- Serenata ao Luar, um arranjo nosso, depois Amores de Estudante e um fado

português, Roubei-te um beijo, Maria.26

Serenata ao Luar
Almofada de veludo o céu parece
E as estrelas alfinetes prateados
Iluminando os jardins abandonados
Onde beijos se perderam ao luar
Traz o vento melodias amorosas
São saudades de quem sofre de amar

Serenata ao luar
Serenata ao luar (2. 1 voz)

Sob o vão da janela
Sob o vão da janela (2. a voz)

"Voltarei a comentar sobre o Nelson Freire posteriormente, na seção "O Virtuosismo de Nelson Freire".
6̀ A letra de Amores de Estudante encontra-se apensada no Capítulo " A Rica Menina Pobre - Muzambinho, 1933".
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A voz do trovador
é um soluço de dor
É uma queixa de amor...

E a lua do céu

E a lua do céu (2.' voz)

Manda um beijo sorrindo
Manda um beijo sorrindo (2. a voz)

Que atravessa a amplidão
e faz sombras no chão
O luar.,.é tão lindo

Por que eu vivo a sofrer. ..assim
Por que.. .nosso amor chegou. ..ao fim

Coro Serenata ao luar
Serenata ao luar (2. a voz)

Sob o vão da janela
Sob o vão da janela

A voz do trovador
é um soluço de dor
É uma queixa de amor.

Roubei-te um Beijo, Maria
Fado Português

Roubei-te um beijo, Maria

Desde este dia, morra se minto
Por uma coisa tão pouca
Pica-me a boca, não sei o que sinto

Fazes mal, oh! Moreninha,
Que o amor de um marinheiro
Sobe e desce como as ondas
É como a agulha em um palheiro.

Mau, haja o ladrão da estrada	Coro Vira, vira, virou
T'arrenego, cruzes e figa	 Vira e torna a virar	

bis
Beijo, dado... sabe a rosa	 Roda, roda, rodou
Mas, roubado... sabe a urtiga	 Cada qual com seu par

Coro Vira, vira, virou
Vira e torna a virar

bisRoda, roda, rodou
Cada qual com seu par

A chita da minha blusa
Já não se usa foge demônio
Não quero a tua riqueza
Quero a pobreza do meu António

Adeus amor, vai-te embora
Deita-me fora, não tenhas dó
A roseira, mais bravia,
Não tem, Maria, uma rosa só

Fazes mal, oh! Moreninha,
Que o amor de um marinheiro
Sobe e desce como as ondas
É como a agulha em um palheiro.

Coro Vira, vira, virou
Coro Vira e torna a virar
Roda, roda, rodou
Cada qual com seu par
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Certamente ele gostou muito. Mamãe serviu o tradicional cafezinho.
Eu percebia que ele me olhava, com insistência, mas eu não correspondia, pois

o meu namorado era muito ciumento e não ia tolerar aquela visita à nossa casa. Eu
já previa o que ia acontecer, no dia seguinte.

O Tenente, ao se despedir, agradeceu a acolhida da família, dizendo:
- Sr. João, posso voltar amanhã!?!!!
E, assim, três dias se passaram com o Tenente indo, à noite, à nossa casa.
Mais desinibido o ambiente, fazíamos charadas, passando os papéis para todos.

Em um deles, ele escreveu assim:
- Márcia, estou apaixonado por você. Quer casar comigo?
Não caí porque estava assentada. Eu não estava acostumada com tal

arrebatamento. Desta vez, foi demais.
O Tenente voltou às suas funções, em Alfenas e, de lá, mandou-me um livro,

"Madame Curie", pedindo o comentário dele...
Não podia deixar a carta sem resposta. Falei-lhe da minha admiração pelo

casal Curie, das minhas atividades como professora, mas não o estimulava para um
compromisso sério. Ele voltou, outras vezes, à cidade, para acompanhar o inquérito
e afim de atender ao convite da Comissão e de amigos, para participar da "Quermesse"
- festa de barraquinhas - dentro do Jardim, em benefício da Santa Casa. As barracas
eram: "Fé, Esperança e Caridade", todas lutando para angariar dinheiro para o
nosso Hospital.27

Na minha Barraca, alguém lembra ao Dr. Job Freire leiloar o meu coração
(uma almofada, com o formato de coração), porque assentado à mesa dos convidados
de Alfenas estava o Tenente Almeida.

Apesar de constrangida, eu tinha que aceitar aquela exigência do pessoal da
Barraca, pois todos sabiam que aquela brincadeira iria render dinheiro para a nossa
causa.

O Tenente Almeida arrematou o Coração, mas quando fui levar-lhe a prenda,
ele disse, sério:

- Eu quero é o coração de verdade!
Eu não sabia mais como resolver aquela situação. Ele não desistia,. Na minha

família a oposição era enorme, principalmente com a entrada do Brasil na luta contra
a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, Papai dizia:

27 Na ocasião as três ciganas, Altina, Eunice (Nicinha) e Márcia, percorreram as casas da cidade tirando a sorte
A ,ç nrççn,c n,r,,rrpc, A	rpr,.rcnc nir,,	C,c,
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- Minha filha, você vai querer casar com um militar? Ele vai morrer na guerra...
Uma comadre de mamãe chama-a para comentar:
- Comadre, você não pode deixar a Márcia casar com um soldado! Mulher de

soldado vive como galinha na manguara, não pára em lugar nenhum.
Mamãe contou-me o ocorrido e choramos muito:

- Vamos rezar, Márcia, e pedir a Nossa Senhora que, se for para o seu bem,
nós vamos aceitar, mas, caso contrário, você volta para Muzambinho, lá onde você
tem tantos pretendentes!...

Pobrezinha de D. Micota, sempre querendo o melhor para sua filha (Dr. Salatiel
sonhava com o meu casamento com o seu filho Salatielzinho ... ).

E o tempo ia passando e o Tenente não desistia mesmo... (Depois de algum
tempo pude ver o quanto aquele homem era determinado e corajoso para lutar... e
vencer!).

Ele não tinha segredos para ninguém. Contava aos amigos que se apaixonara
por mim e que iria à luta, para me conquistar.

Papai e mamãe estavam preocupados e não aprovavam um compromisso tão
extemporâneo.

As perícias do Destacamento Militar da cidade, com referência à cabeça do
pobre Alexandre, estavam sendo infrutíferas e o povo já dizia:

- O Tenente não quer achar a cabeça...
No livro "Serra da Boa Esperança", de autoria de nossa conterrânea, Áurea

Netto, ela escreve, no Capítulo "Amigos", o seguinte:28

"Certo dia, chegou à cidade, o jovem Tenente Manoel José de Almeida,

designado para deslindar um crime: um tal de Alexandre tivera a cabeça

decepada enquanto dormia. Ninguém sabia do assassino, nem da cabeça da

vítima. Um mistério sherloquiano. O jovem oficial encontrou a cabeça e os

criminosos. Eram dois. Prendeu-os. Mas, acabou perdendo a própria cabeça,

pelo amor, que chegou na pessoa de Márcia. Casaram-se. É hoje Deputado

Federal, Amigo de Boa Esperança e interessado nas coisas do lugar."

28 Apud Netto Pinto, Áurea. "Serra da Boa Esperança", pág. 208.
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Termina o ano com as festas de formatura na Escola Normal, no Radium Clube,
Festas Natalinas e o Carnaval. Estava programada a presença de Lamartine para o
Carnaval. E veio o nosso Lalá, trazendo, desta vez, as "louras", as "morenas", as
"mulatas", com o "seu Cabra!", para alegrar o Carnaval de Dores da Boa Esperança.

"Salve as Morenas, Louras e Mulatas
Lamartine Babo

Salve a morena do Brasilfagueiro

Salve o pandeiro

Que desce o morro pra fazer a marcação

São, são, são, são.

Quinhentas mil morenas.

Louras, cor de laranja, cem mil.

Salve, salve.

Meu carnaval Brasil

Salve a lourinha

Dos olhos verdes, cor das matas.

Salve a mulata

Cor do café, a nossa grande produção. »

Todas as noites íamos para o Clube ensaiar, com Lamartine, as músicas
carnavalescas. Eu cantava e admirava todas as músicas carnavalescas de Lamartine,
mas quando ele me falou que era o autor desta música, que cantávamos no nosso
Coro, na Igreja, fiquei emocionada:

«Ó Maria concebida	 Vosso olhar
Sem pecado original	 A nós volvei
Quero amar-vos toda a vida	 Vossos filhos
Com ternura filial	 Protegei!

ÓMaria, ÓMaria.
Vossos filhos protegei. »
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Lamartine contou-me que em seu último ano no Colégio São Bento, no Rio de
Janeiro, desenvolveu-se nele grande vocação sacerdotal. Nessa época, compôs um
Salutaris, um Tantum Ergo e uma Ave Maria, hinos a São José e a Nossa Senhora,
Mãe dos Homens.

Lamartine, magro como um palito, quase que só ossos, nervoso, irrequieto,
versátil, era um gênio`. Não sabia música, não tinha voz para cantar, o seu forte era
a caixa de fósforos com alguns palitos, onde ia batucando o ritmo do samba e cantando
as lindas composições. Não podemos enumerar todas as suas músicas, eu gosto de
cantar "O Rancho Fundo", a minha preferida. "O Teu Cabelo Não Nega" tornou-se o
hino oficial dos Carnavais, essa marcha imortal, que fica cada vez mais nova, através
dos anos.

Lamartine, que pena você não ter encontrado a sua "Nair" na nossa terra,
mas nós encontramos você, que ficou para sempre no coração do nosso povo.

o

A minha despedida do Coral foi no dia 20 de janeiro de 1941, festa de São

Sebastião. Eu me casaria no dia 24.

Terminadas as solenidades da festa consagrada ao Mártir São Sebastião, eu
abraçava, chorando, despedindo-me dos amigos, dos cantores e do meu harmônio
querido.

Descendo as escada do Coro, vejo emocionada aquele quadro comovedor: no
último degrau da escadaria, postado o Cônego Osório Maria Tavares e, atrás dele,
toda a população que se encontrava na nave da Matriz, depois da festa de São

Sebastião.

Desci as escadas, aos prantos. Cônego Osório disse:

- Professora Márcia de Sousa: Aqui está o povo de sua terra para prestar-lhe
uma homenagem e as suas despedidas à cantora, instrumentista, à amiga e
colaboradora de todos os momentos, nesta Paróquia.

E, concluindo, emocionado:

- D. Márcia ofereço à senhora esta imagem da Imaculada Conceição. Para
onde a Senhora for, tenha-a sempre à sua cabeceira. Ela vai protegê-la e ao seu
esposo.

11 Como relatado anteriormente nas seções 0 Bando doo Tangarás e Serra da Boa Esperança.
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Morei no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Brasília. Nunca me separei de
minha imagem querida, um dia sequer. São 64 anos de proteção contínua. Hoje,
novamente em Belo Horizonte, no oratório que tenho, em frente à minha cama, na
parte mais alta do quarto, junto ao teto, num nicho iluminado, com outras imagens
de devoção, ela embala meu sono, meus sonhos, a minha família, amigos, e todos que
necessitem, atendendo a cada dia às minhas súplicas...

Tenho contado com a proteção, também, de uma egrégora maravilhosa de apoio
e consolo continuado: São José, Nhá Chica, Irmã Alda, Padre Victor, São Judas Tadeu...

0
00

Maio de 1940 a janeiro de 1941

As minhas atividades escolares estavam aumentando, cada vez mais, privando-
me de festas e passeios.

Além da Escola Normal, da assistência ao meu Colégio, eu dava aulas
particulares de Música e de Francês.

Fui sempre exigente para namorar, preferindo rapazes sérios, que eu já conhecia
e de quem já era amiga.

Nesses três anos que passei na minha terra, depois que retornei de
Muzambinho, tive poucos namorados, que eu considerava bons rapazes, e, portanto,
estimava que qualquer um deles me faria feliz, através de um casamento.

Porém, Deus me reservava um destino diferente. A minha felicidade conjugal
não se realizaria com um jovem conterrâneo da nossa Boa Esperança, pois estava
determinado que eu seria feliz junto daquele que me amava muito e que, mais uma
vez, estava em Boa Esperança, aguardando a minha decisão final - Manoel de Almeida.

Procuramos, Manoel  eu, nos encontrar em terreno neutro, para conversar
muito. A minha irmã Rosa colocou-nos na sua sala e aí poderíamos ficar, um pouco
mais à vontade, para tratar de assunto tão sério.

Eu pedi a ele que me falasse mais de sua vida, de sua família, da carreira
militar, de suas aspirações.

Quanto à sua carreira militar, ele me disse que era Segundo Tenente e esperava
promoção a Primeiro Tenente.

Na minha santa ingenuidade, falei:
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Manoel argumentava que, desde que me vira pela primeira vez, ficara certo de
que eu era a companheira que ele estava procurando...

Falou textualmente (como que dotado de capacidade de premonição):
- Eu sei que tenho uma missão a cumprir na Terra e você vai me ajudar...

(pensei comigo, também, que ele poderia, tão determinado era, ajudar-me a cumprir
a minha... ).

Eu também falei das minhas dúvidas, das dificuldades em deixar a minha família,
e logo agora que me encontrava formada e em condições de ajudar de maneira mais
consistente, e era evidente que todos na cidade reconheciam o meu valor como
professora, dispondo, portanto, da segurança de uma atividade palpável.

Antevendo nosso futuro e nosso trabalho conjunto e sem conseguir ou sem
saber como argumentar racionalmente para mostrar o que faríamos juntos, apenas
esboçou o sentimento que brotava no íntimo de sua alma e, aos prantos, ele me
disse:

- Você será feliz ao meu lado, Márcia. Case-se comigo.
Combinamos que no dia quatro de junho ficaríamos noivos e, de acordo com

os costumes da cidade, uma pessoa amiga deveria pedir a minha mão ao papai. Ele
achou graça e disse logo:

- Será o Olavo Freire, que é meu amigo e me conhece há longo tempo e me
defenderá dos argumentos interpostos por seu pai.
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Chamamos a Rosa, o Albertinho e lhes comunicamos que ficaríamos noivos no
dia quatro de junho, logo depois das festividades do mês de maio.

Manoel viajou para Alfenas, depois de combinar com o Professor Olavo o pedido
de casamento.

À noite chamei papai, mamãe, meus irmãos e lhes disse:

- A minha sorte está lançada. Entreguei-me às mãos de Nossa Senhora e ela vai
me amparar. Aceitei o pedido de casamento, porque sei que Manoel é um homem de
caráter, é inteligente, bom e me ama com muita devoção. É um amor obstinado e ele
chega a dizer que já me via, nos seus sonhos. E eu sinto tranqüilidade ao seu lado e
sou capaz de amá-lo porque ele tem atitudes que me surpreendem e me comovem.
Espero, agora, que vocês me ajudem a cumprir a minha missão...

Se eu ainda tinha dúvidas, naquele momento, falando com aquela convicção,
acabara por me convencer e com isto aos meus queridos familiares, e teria a partir
dali o apoio inconteste de todos...

A notícia correu célere pela cidade, as amigas me cumprimentavam acreditando
genuinamente na minha felicidade, ao lado de um homem que se revelara tão bom.

No dia seguinte, depois das aulas, a Irmã Diretora - irmã Lúcia, já substituindo
a Irmã Cecília, que saíra da Congregação por motivo de saúde, levou-me ao Salão
onde me aguardava o Padre Júlio Maria de Lombaerde, o Fundador da Congregação
das Irmãs Sacramentinas no Brasil.

Era um velhinho simpático, inteligente e extremamente bom. Estava na cidade
prestigiando as comemorações da Escola Normal, no 13 de maio, Mês de Maria.

Ele me cumprimentou, dizendo:

- Louvados sejam Jesus e Maria.

E eu respondi:

- Para sempre sejam louvados.

Era o cumprimento sacramentino.

Padre Júlio Maria, o vovozinho, como as Irmãs o chamavam, disse:

- Vamos nos assentar e conversar.

Começou assim:

- D. Márcia, acompanho o seu trabalho aqui, junto das Irmãs, como professora
emérita, na Igreja, através do Cônego Osório, e na cidade, nesta terra que a viu
nascer e a ama. Há, Professora, preocupação de todos nós com o seu casamento.
Sabemos que o Tenente é católico, um homem de valor, mas intranqüiliza-nos a sua
profissão. Estamos em guerra e sabemos que o Brasil vai mandar contingentes militares,

n Ttntntp dt rrf-e, c p r	nxnr^,4n n,.,
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Já mais soberano, acrescentou:

- Eu quero lhe oferecer a Direção do Colégio das Sacramentinas, de São
Gotardo de Minas. Sei que a senhora manifestou vontade de aceitar o véu das
Sacramentinas, mas teve dúvidas quanto à sua vocação. A Senhora irá, portanto,
para São Gotardo, como leiga, pois conheço a sua fibra para os trabalhos pedagógicos
e administrativos.

Fazendo nesse momento uma pausa, desferiu, assertivo:

- Professora: há três modos de ir para o Céu:

Primeiro: as jovens que se casam, vão a pé;

Segundo: as que não se casam, vão de carro;

Terceiro: as Irmãs, vão de avião...

O bom velhinho ria e a sua barba branquinha, quase lhe cobrindo o peito,
levantava e abaixava com as suas risadas.

Eu estava deveras comovida, mas consegui dar-lhe as respostas singelas e
adequadas, naquele momento:

- Padre Júlio Maria, eu agradeço o seu oferecimento para dirigir o novo
Colégio, de São Gotardo. Eu seria capaz de aceitar este desafio, mas o convite
chegou um pouco tarde... Quanto à ida para o Céu, eu vou mesmo, vovozinho, é a
pé, gosto de caminhar e é mais seguro. Alguma Irmã Sacramentina, que passar por
mim, pode me levar no avião...

Ele riu muito. Colocou a mão na minha cabeça, dizendo:

- Que Jesus a abençoe, minha filha.

00
No dia 4 de junho de 1940 foi à nossa casa o amigo Olavo Freire. Papai e

mamãe já estavam na sala aguardando.

Eu estava lá no fundo do quintal, pensativa, esperando a minha convocação
para ir até a sala de visitas.

Não sei o que falaram, mas o professor foi um diplomata, naquela missão, pois
cheguei para receber os cumprimentos e vi os meus pais tranqüilos e sorridentes.

Foi dada a notícia ao Manoel por uma carta do professor, que seria levada pelo
motorista da jardineira que fazia a linha Boa Esperança—Alfenas.

Não havia telefones, e telegramas iriam demorar muito...

Depois do noivado vieram novas atividades e mais aulas particulares para
ganhar algo a fim de preparar o enxoval.
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Manoel, muito generoso, presenteou-me com um lote de linho, tecidos para
cama e mesa. Minha irmã, a prática Dorica, ajudou-me na divisão das peças para as
amigas que se prontificavam a costurar ou bordar para mim.

O tempo urgia. Festas de Natal, Passagem de Ano, e finalmente chegam os
últimos dias de janeiro.

No dia 23 de janeiro, comemorativo do aniversário do Radium Clube Dorense,
houve, antes do Baile, uma Sessão Solene, em que seriam homenageados o Dr. Salatiel
de Almeida, meu padrinho, o Coronel Vicente Torres, Comandante Geral da Polícia
Militar, padrinho do Manoel, e os Prefeitos das cidades em que Manoel servira como
Delegado Especial: Alfenas, Machado, Botelhos, Campos Gerais, Alterosa, Serrania
e Fama.

Seriam homenageados também os militares que já se encontravam na cidade,
para a "Cúpula de Aço": Tenente Nélio Cerqueira, Tenente Astolfo Vicente Maria,
Obigair Romero, Muiler Generoso (que se casou logo depois com Zilda Junqueira, a
moça mais bonita de Três Pontas), Benjamim Marinho de Figueiredo e três aspirantes
de Lavras e as irmãs de Manoel, Maria e Isabel.

Durante o Baile, o Sr. Gutemberg Moreira pediu um momento de atenção para
o que iria dizer:

- Meus amigos, nossa conterrânea - Márcia - casa-se amanhã. Quantas vezes
ela cantou, neste local, para abrilhantar as nossas festas. Pedimos encarecidamente
que ela cante, para nós, pela última vez.

Subi ao palco, e acompanhada pela orquestra, cantei:

Mi Oración

"Orares estar junto a ti
Es pensar solo en ti
Cual sentida oración

Orar... si puder convertir
Una dulce emoción, en milagro de amor

Besar... su boquita sensual
Poder estrechar sufigura ideal

Orar, si puder convertir
una dulce emoción, en milagre de amor
Esa figura es un sueo
CII,,, çptd,,	»
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Enquanto a orquestra tocava a primeira parte, em surdina, declamei,
emocionada:

"AI cacr de la tarde
Quando todo está calmo
Una tristeza mui grande
Invade toda mi alma
y mi oración dice así:"

E cantei a segunda parte:

"Orar, si puder convertir
una dulce emoción, en milagre de amor
Esa figura es un sueo
Cual sentida oración.»

Olhando as pessoas ao meu redor, via olhos marejados de lágrimas, as
fisionomias estavam suavizadas, outras, vibrando, sorriam para mim, criando um
clima de júbilo, confiança, estímulo, saudade e esperança.

O Casamento - em 24 de janeiro de 1941

Acordei cedo para os preparativos. Estava serena e calma, mas, na hora do
almoço, quando vi que mamãe havia feito para eu comer as coisas de que eu mais
gostava, não pude segurar mais as lágrimas. Chorei como uma criança que perdeu
seu brinquedo predileto!

Ainda chorava quando me vestiam e me penteavam os cabelos.
Chega uma nossa prima, a Miquita, da Fazenda e diz, com energia insuspeita:
- Márcia, seus conterrâneos pensam e têm certeza de que você vai ficar uma

noiva muito bonita. E o que todos esperam, mas, com este choro, o rosto inchado,
vão ficar decepcionados.

Tive uma reação muito feminina e disse:
- Vou lavar o rosto e não choro mais, pronto!
Majuca chega ao quarto, apressada, dizendo:
- Márcia, lá nas ruas de baixo não tem uma casa aberta, todo mundo está na

Igreja Matriz para ver você vestida de noiva.
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Maria José, da Tia Dos Anjos, completa:

- Lá de cima, já foi todo o povo para a Igreja, pra ver as espadas com que os
militares vão saudar os noivos.

Esta conversa me estimulou e entreguei-me às amigas: Lalinha, Eunice, esposa
do Tenente Nélio e minhas irmãs para que me preparassem como queriam.

Eunice era carioca, desembaraçada, foi logo dizendo:

- Nenhuma pintura com exagero: batom claro, pouco rouge, nada mais.
O casamento civil seria às 13 horas, na nossa casa, na sala da "Oficina São

José", toda ornamentada com flores e uma bela toalha na mesa.
Quando entrei na sala, lembro-me bem, todos se levantaram e Manoel exclamou:
- Meu Deus, como você está linda!

Todos riram.

Ele estava fardado com túnica azul, com botões dourados, calça branca de
casimira, espada junto ao cinturão.

Estava também muito bonito e elegante.

Depois do casamento civil, todos foram para a Igreja Matriz, de carro ou a pé,
porque a distância era pequena. Eu me demorei um pouco, aguardando o carro que
me levaria à Matriz.

Eu via parentes e amigos chorando e outros consolando-os
Eu não podia chorar, não poderia decepcionar aqueles que me aguardavam,

queriam me ver feliz, subindo as escadarias do Altar-Mor, realizando o sonho de
toda jovem. Internamente, clamava:

- (Minha Mãe Imaculada, ajuda-me!...)
Quando cheguei à porta da Igreja, de braço dado com papai, ele teve uma

atitude que me comoveu pelo despojamento. Chamou Dr. Salatiele lhe disse:
- O senhor foi também pai de minha filha; vai conduzi-Ia ao altar. Eu os

aguardo lá.
Dei o braço ao bondoso Dr. Salatiel e ao som da Alleluia, de Hãndel, do

"Oratório O Messias", cantada pelo Coro das Irmãs Sacramentinas, entrei, rumo ao
altar. Eu temia olhar para os lados.

Caminhei, vagarosamente, devido ao estado de saúde do velho professor, o
que me trouxe mais calma e paz.

A Igreja estava toda enfeitada, com flores e fitas, trabalho executado pelas
nhini,z dn FQrMi NcrmiI g dn miii Cnléon Ç,n Tnç,'



PARTE 1
Semeando e Colhendo - 147

Chegamos ao último degrau das escadarias ) onde já estavam os Padrinhos, o
Cônego Osório Maria Ta pares, o Padre José Elias de Negreiros e o Cônego Teófilo
Saez, de Campos Gerais.

O Cônego Osório, que já estava morando no Rio de Janeiro, veio celebrar o
casamento, atendendo ao convite de meus pais.

Ele começou a prática da cerimônia perguntando ao povo:

- Por que esta Igreja está cheia de amigos? Há um misto de alegria e de dor.
Por quê?

Elogiou muito o meu trabalho na Igreja, no Colégio e na sociedade, de modo
geral. Fez depois uma belíssima apologia entre a Espada e a Lira, referindo-se à
união da justiça e do conhecimento, para a prática de virtudes, de trabalho abnegado,
capazes de fazer brotar um mundo melhor entre os homens, esparzindo perfumes e
hinos ao Amor.

Falou depois de minha devoção a Nossa Senhora, pedindo a ela proteção e
bênção para o casal que ali se formava com a intenção de perpetuar a união, pelo
amor, entre as pessoas, de onde adviriam a liberdade, a igualdade e a fraternidade
entre todos os povos.

Terminado o casamento, fomos para a porta da Igreja, havendo ali a cerimônia
denominada "Cúpula de Aço". Os militares erguiam suas espadas formando um arco
fechado, e nós, Manoel  Márcia, passaríamos à sua sombra e proteção...

No fim da Cúpula, Manoel levantou o véu e me beijou. Todos bateram palmas
e o fotógrafo que Manoel trouxe de Alfenas, o Douat, fez uma fotografia linda, na
escadaria da Igreja, com todos os convidados, que mantenho na minha estante de
trabalho. (Olho-a hoje com tristeza.., quantas pessoas queridas já se foram...).

Em nossa casa foi servida uma mesa de finos doces, confeccionados por amigas,
sob a orientação de D. Micota. Bebidas leves e licores eram oferecidos aos presentes.

Manoel avisou-me que iríamos viajar, em seguida. Um carro nos levaria a Três
Pontas e, de lá, visitaríamos Poços de Caldas, São Lourenço, Caxambu e Cambuquira.

Fui preparar-me para a viagem. Vesti um tailleurde linho, chapéu com flores
e uma linda bolsa que D. Conceição, esposa de Dr. Salatiel, me mandara.

A casa cheia, abraços, abraços...

"Eu vou voltar, daqui a alguns dias..." dizia eu, aos prantos, pois já não podia
me conter por mais tempo...
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Rio de Janeiro - Fevereiro de 1941
Depois de alguns dias visitando as cidades do "Circuito das Águas" (Poços de

Caldas, São Lourenço, Caxambu e Cambuquira), voltamos à minha terra para as
despedidas. Não foi fácil, para mim, encarar a realidade de que a nossa partida para
o Rio de Janeiro era definitiva.

Chega, afinal, o momento em que eu iria receber a bênção de meus pais.
Desesperada, agarro-me a eles e os dois me amparam, num amplexo carinhoso.
Naquele momento, eu pensava não sair dali, sentindo o bater de seus corações
dilacerados pela dor de nossa separação. Manoel, muito paciente e amoroso,
compreendia aquele momento de tristeza para mim.

Carinhosamente, ele dizia:
- Vamos partir, Márcia, meu amor, o carro nos espera.
Papai então rebatia:
- Deixe a menina ficar mais uns dias na nossa casa.
Mamãe, aos prantos, completa:
- Meu filho, tenha pena de mim, não leve a minha filha.
Era um quadro dramático. Chegam os irmãos, os amigos e convencem os dois

velhos a me libertarem. Mas, eu mesma, por mais incrível que hoje isto pareça,
achava que o meu dever era continuar ali, naqueles braços aconchegantes.

Manoel segredou-me aos ouvidos:
- Minha querida, você sabe o quanto a amo. Eu preciso de você. Venha, por favor...
Um jato de luz, de discernimento, caiu sobre a minha cabeça e eu compreendi,

finalmente, que a minha missão era mesmo a de acompanhar aquele homem bom,
carinhoso, meu querido esposo.

A cidade do Rio de Janeiro já era, naquela época, a "Cidade Maravilhosa",
com suas belezas naturais e arquitetônicas. Fomos morar à rua Cândido Gaffrée,
número 89, na Urca, um dos Bairros mais bonitos e sofisticados do Rio de Janeiro,
na época. Manoel iria fazer um Curso na "Escola de Educação Física", no Forte São
João, do Exército Nacional, que ficava no fim da Rua Cândido Gaffrée. Ele poderia
ir e voltar a pé, em poucos minutos.

No primeiro dia em que fomos à praia da Urca, defronte ao famoso Cassino,
Manoel, nreocunado. com minha admiracão ao denarar aouele mar azul. imenso (eu
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- Cuidado, meu amor, nos seus arroubos ao ver as coisas bonitas, principalmente
o mar, pela primeira vez...

A advertência era válida. Estávamos acompanhados das duas garotinhas da
casa em que alugávamos o quarto... Elas iriam rir muito da "mineirona".

Vi aquele "marzão" discretamente, sem exagero! Aos poucos, ia desaparecendo
aquele turbilhão de tantos fatos e conhecimentos ao mesmo tempo. A minha cabeça
ia se adaptando à nova vida, numa cidade que eu pensara jamais conhecer.

Tornei-me amiga da família Mazzo, com quem passava as manhãs, ora no meu
quarto, ora na cozinha conversando com D. Neném ou D. Cláudia, a nossa doce
vovozinha. Eu as via preparar as refeições para os seus hóspedes, os que alugavam os
quartos, como nós, e para aqueles que já conheciam a fama do menu daquela casa de
família carioca.

Todas as tardes, Manoel e eu saíamos para conhecer e passear pelos recantos
maravilhosos daquela grande cidade: Corcovado, o Bondinho do Pão de Açúcar, a
Rua do Ouvidor, com as suas lindas lojas variadas, o Mercado das Flores, a Biblioteca
Nacional, Museus, o Teatro Nacional (onde assistimos à ópera "Otelo", de Verdi), a
Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional, e nos finais de semana escolhíamos diferentes
passeios: Copacabana, Ipanema, Leblon, a então silvestre Barra da Tijuca, Paquetá,
Niterói, enfim, a nossa juventude nos ajudava a visitar, com alegria, os mais distantes
locais panorâmicos do Rio de Janeiro.

Manoel já conhecia o Rio, mas eram mais agradáveis os passeios para ele,
agora, tendo ao lado a esposa carinhosa e interessada em ver tudo da belíssima
Metrópole.

Assistimos ao Carnaval nesse ano, 1941, que me traz saudades até hoje, pela
autenticidade e espontaneidade do carioca feliz, naquele folguedo criativo e
tradicional.

As brincadeiras eram nos bairros e na cidade. A Avenida "Rio Branco" ficava
repleta de foliões, formando longos cordões que entravam e saíam no meio do povo.
Alguns blocos caricatos cantavam sambas populares, ouvidos de um extremo ao outro
do Rio de Janeiro e no interior dos salões de luxo. Também havia alegria nos barracões
de zinco, no alto dos morros. Ouviam-se as batucadas, os tamborins e as marchinhas
carnavalescas, com letras simples e melodias que caíram no "goto"" do povo:

° Exprcssão muito utilizada na época para indicar as prcdilcçõcs populares.
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"Eta moleque bamba
pega a cabrocha
pisca o olho
e cai no samba"

"Aí ... bem?
Pensas que eu não sei...
Toma cuidado
Pois um dia eu fiz o mesmo
E me estrepei...'

"O teu cabelo não nega,
Mulata
Porque és mulata na cor,
Mas como a cor não pega mulata
Mulata eu quero o teu amor»

"Quem foi que inventou o Brasil?
Foi seu Cabral ... foi seu Cabral,
No dia 21 de abril
Dois meses depois do Carnaval. »

E todo o povo cantava as músicas dos grandes compositores nacionais.
Saíamos da Urca depois do almoço e só voltávamos da cidade à noite. Para

descansar entrávamos num Cinema, na Av. Rio Branco, onde passavam filmes
ininterruptos, e podíamos tirar até uma "soneca". Muitas vezes, os Blocos (de
familiares) entravam numa algazarra no Cinema, mas "apagavam", minutos depois...

Tão logo se iniciaram as aulas no "Forte São João" , mudou bastante o nosso ritmo de
vida.

Manoel passava toda a parte da manhã na "Escola de Educação Física do
Exército", onde eram ministradas as aulas teóricas e práticas do Curso. As matérias
eram difíceis e os oficiais que compunham a turma eram de vários pontos do Brasil,
e também da Argentina, do México, da Bolívia, do Equador e do Chile.

Manoel era muito inteligente, mas no início do Curso teve uma alergia ao
calor do Rio, com períodos de febre alta que o deixavam prostrado.

Ofereci-me para ajudá-lo, pois não suportava mais aquela falta de trabalho escolar
na minha vida. Passamos a trabalhar juntos. À tarde, deitado, ele fazia um retrospecto
das aulas e eu elaborava a síntese do que ele falava e passava para os cadernos próprios.
Desde então, nunca mais se desfez a dupla de estudiosos. Ele, quando se referia à
minha ajuda, dizia:

—Tocamos piano a quatro mãos...
Foi uma época agradável, em que tive a oportunidade de conhecer vários

autores de obras clássicas. Eu lia muito pala o Manoel ouvir, depois comentávamos
aqueles pontos mais interessantes. As visitas aos Museus, à Biblioteca Nacional, aos
Teatros viriam complementar e enriquecer aquele meu aprendizado.

Íamos à praia da Urca, que ficava a poucos metros de nossa casa, e Manoel
disse:

- Vou ensinar você a nadar.
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Barranqueiro do São Francisco, acostumado, desde tenra idade, a atravessar a

nado o "Velho Chico", na época em que ainda era um mundo de água, fazia agora
sucesso no "Curso de Educação Física", nas aulas de water-polo e também nas suas
investidas mar adentro. Dispus-me a aprender e, em pouco tempo, já estava nadando
lado a lado com ele.

Certa tarde saímos muito além daquela marca, daquele ponto em que
comumente eu me acostumara a ir nadando, com confiança. Não deu outra, fiquei
apavorada, comecei a gritar, gritar, e ele nervoso gritava também:

- Ponha as mãos nas minhas costas, bata os pés...

Eu estava afundando... Vieram pessoas para ajudar e conseguiram me levar
para a praia. Nunca mais iria acompanhar aquele barranqueiro dentro d'água.

Ficamos, desde este dia, conhecidos na praia. Manoel ia nadar sozinho e eu
ficava assentada nas pedras, lendo, ou conversando com amigas. Conheci uma moça
argentina, belíssima, educada, esposa do primeiro pianista do Cassino da Urca,
mantendo essa amizade durante todo o tempo em que morei no Rio.

Ela facilitava a nossa entrada no Cassino para assistir aos "shows", pois não
dispúnhamos de muitos recursos para comprar os ingressos daquela grande e
tradicional casa de espetáculos. Toda segunda-feira havia mudança no "show".
Tivemos, então, a oportunidade de ver o "Teatro de Revista", de Walter Pinto, com

suas vedettese artistas famosos como Virgínia Lane, a "deusa de pernas espirituais",
como dizia o Presidente Getúlio Vargas, os artistas da "Revista de Rebolados" e
vimos Oscarito, Grande Otelo, Linda Batista, Carmem e Aurora Miranda, Aracy de
Almeida, Emilinha Borba, Marlene e outros mais, naquela época do auge da fama do
Cassino da Urca.

Dançava-se, nesta época, a "Conga". Depois de muita insistência, consegui
ensiná-la ao Manoel, que não gostava, em definitivo, de dançar. Treinávamos no
nosso quarto, para nos juntarmos aos grupos que se formavam no salão do Cassino.
Era sacrifício para o Manoel ir às festas, mas ele sabia como eu gostava de dançar, de
ouvir músicas e não me negava a oportunidade de ver e conhecer pessoas famosas
daquele mundo artístico, a que eu apenas tinha acesso até então pelos jornais e
revistas.

E ele ria, quando eu cantava:

"A conga vai passar
A conga vai passar»

- Um, dois... (levanta a perna, Manoel!).
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Com aquela paciência, ele dizia:

- Por você, minha querida, faço tudo, mas eu me acho ridículo, pois só aprendi
a marchar...

Matriculei-me na Academia de Costura "Toute Mode" e aprendi tão bem aquela
arte que o Diretor da Academia propôs ao Manoel abrir uma filial, em Belo Horizonte,
para eu gerenciar. Imaginem o que Manoel respondeu...

-

A Segunda Grande Guerra Mundial se alastra mais e mais intensamente no
mundo inteiro. O nosso Presidente Getúlio Vargas coloca-se contra o eixo nazi-
fascista e todo o país se mobiliza para enfrentar o inimigo sangüinário, Adolf Hitler.

As Forças Armadas do Brasil preparam contingentes militares para seguir para
a Itália. Manoel recebe convocação para regressar ao seio de sua tropa, na Polícia
Militar de Minas Gerais.

Antes há a formatura na "Escola de Educação Física", do Exército. Ele é
classificado em primeiro lugar na turma, o que nos trouxe muita alegria.

Nós, na verdade, já pensávamos voltar para nossa Minas Gerais, pois eu estava
grávida de minha primeira filha Maria Ce11.

14 Belo Horizonte — Janeiro de 1942
Cidade Vergel, Cidade Jardim, era a bela capital em que fixaríamos a nossa

residência por muitos anos.
Fomos morar no Prado, onde ficava a Unidade em que o Manoel iria servir - o

"Departamento de Instrução" - o já bastante conhecido D . I. Também nesse bairro
residiam os seus pais, irmãos e outros familiares, que exigiam a presença de Manoel
perto deles.

Adaptei-me logo à família de meu esposo, pois sabia que estava ali o meu
segundo lar, onde eu encontraria carinho e compreensão para a minha nova vida.

Toda a família Almeida provinha do norte de Minas, da região ribeirinha do São
Francisco: seus pais, Sr. José de Almeida e D. Rita, e seus irmãos, Maria, casada com
Astolfo Vicente Maria, Ana, casada com José dos Passos, a quem todos tratavam de
Juquinha, João e Isabel, chamada carinhosamente de Bela, esses dois caçulas, ainda
c,ltprnc Cnncpr,,,,rmne kàík;t- ne rtnm	,IimPntrn e n flno-iiir dn nnrtii-,
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mineiro, muito parecidos, em função do Ciclo do Gado e da comunicação incentivada
pela navegação do São Chico, com o modo peculiar de vida e sotaque muito cantado,
típico dos nordestinos, e o imenso amor à terra que haviam deixado, para acompanhar
o corajoso e intrépido filho - o Manoel.

Residia também na capital o seu tio Antônio Ortiga, que veio também do
norte de Minas, de Januária, a pedido da irmã de Antônio, a D. Rita, e que chegou
com a esposa D. Alzira e os filhos José, Heráclito, João, Luis, Antônio e Alair.

Eu gostava muito de ouvir as histórias daquela região, para mim tão distante
até então. Contavam do rio São Francisco, que foi o primeiro rio a ser, depois de
descoberto, percorrido e povoado. Dizem que pouco historiado, pois as primeiras
lembranças estavam registradas nas sacristias e estas foram levadas pelas Ordens
Religiosas que deixavam o país, conforme as oscilações políticas das metrópoles.

Naquele tempo, quem sabia ler e escrever eram os padres e estes guardavam as
notícias dos fatos, das ocorrências, dos segredos das paróquias, e não havia retorno
dessas anotações para a sociedade.

Mas o Vale do São Francisco permaneceu fluindo de Pirapora a Penedo-Propriá,
e fez estórias e história, por si mesmo, nas alegrias e no sofrimento de sua gente boa,
humilde e ordeira.

1 b Manoel de Almeida
Januária

A cidade em que Manoel nasceu, embora em território mineiro, pouco se
caracterizava com os traços marcantes do estado montanhês. E que, isolada pelo
imenso território, muito pouco lhe chegava dos costumes e do surto civilizador,
vindos do sul.

O próprio São Chico acabou por se interpor como verdadeira barreira líquida
ao fluxo franco de pessoas e de mercadorias de um lado para o outro do rio. Além da
ponte rodo-ferroviária de Pirapora não se dispunha de outros recursos para a travessia,
a não ser barcaças precárias e vapores que percorriam o grande caudal. Permaneceram
isolados econômica e socialmente toda a margem esquerda, todo o noroeste mineiro
e oeste baiano, ainda que culturalmente tenha sido mantido vivo o rico patrimônio
dessa porção territorial, como maravilhosamente relatado no (Grande Sertão -
Veredas) de Guimarães Rosa.
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Manoel foi, por assim dizer, um menino mineiro-baiano (ou " baianeiro" , como
gostava de dizer), nos brinquedos, no linguajar, nas aventuras, se lançando com
destemor nas travessias do grande rio, enveredando sem medo pelas matas ribeirinhas,
sentindo a brisa cálida das tardes de verão e o frio cortante de junho, como gostava
de recordar.

Bem cedo, Manoel foi acordado pelo gostoso apito dos vapores, as famosas
embarcações denominadas "Gaiolas", sabendo distinguir pelo som o que iria partir
ou o que acabara de ancorar, se o da "Navegação Mineira", ou da "Baiana". Era o
natural cadinho de cultura daquele meio ambiente que, aos poucos, ia transformando
a mente do ativo garoto.

Na sua vizinhança, na Praça da Santa Cruz, em Januária, surgem, aos poucos,
outros conhecimentos.

As barcas eram impulsionadas por braços fortes e rijos, que seguravam os
longos varais, que por instantes ficavam apoiados no peito largo do lendário remeiro
do São Francisco. Aquele homem do rio reeditava a experiência - incorporada ao
longo da história - do colonizador português e demais povos europeus e orientais,
trazendo de volta as técnicas dos remeiros do Tejo, do Reno, do Nilo e do Volga. Sua
figura esguia e determinada contrastava, ao longe, com as luzes do crepúsculo e do
amanhecer. Ele era observado por olhos embevecidos. Ele era admirado pelo curioso
menino e servia de motivação para muitas brincadeiras infantis.

As míticas embarcações traziam à frente suas imponentes "carrancas",
habilmente talhadas na madeira de lei, e que representavam figuras e máscaras
horrendas de bichos que assustavam o próprio mal, asseguravam a paz, garantiam a
segurança dos tripulantes e navegantes "corajosos" e afastavam as coisas do "demo"
e do "bicho-mau".

Elas traziam para Januária sal, café, plantas medicinais, querosene, armarinhos
e produtos do centro-sul, a partir de Pirapora, e levavam, na volta, peles, carnes de
sol, peixes e cereais.

Ainda que toda a vida da cidade dependesse disso, poucas pessoas se davam
conta dos imensos beneficios sociais que esses modestos barqueiros proporcionavam
àquela longínqua região sanfranciscana. O "remeiro", este herói desconhecido, levava
não apenas os alimentos de primeira necessidade, mas constituiu por muito tempo
fator único e indispensável de comunicação, trazendo e levando notícias, suscitando
alegria e festas quando aportava às barrancas do rio.

Januária era castigada pelas enchentes que multiplicavam as águas de forma
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aparentemente injusta Mãe-Natureza deixava a terra adubada quando as águas
desciam, novamente fertilizada para o cultivo e, com isso, não se arrefecia o grande
amor que o seu povo dedicava à terra barranqueira que era abençoada com o regime
de enchentes e vazantes do rio.

Manoel foi para a Escola primária, onde a soletração e a tabuada eram, ambas,
cantadas em coro e, no fundo do armário, a palmatória para "desasnar" os alunos,
principalmente os "malinos"...

A vida para os Almeida tornou-se muito difícil depois das enchentes de 1919,
que foram das mais perversas e duradouras, infligindo-lhes, naquele ano, mais perdas
que benefícios naturais.

Atendendo, então, aos apelos do tio Antônio Ortiga, transferem-se para a

cidade de São Francisco, situada na margem direita do grande rio, dezoito léguas a
montante de Januária.

Manoel trabalhava ao lado do pai, vendendo produtos num pequeno armazém
e no abate de animais de pequeno porte.

Para isso, a passagem dos vapores era providencial. Ocorria, no entanto,
prejuízo na parte escolar para o garoto que, vigiando a chegada dos vapores, cujo
horário era absolutamente irregular, não podia "arredar o pé" da beira do rio, e não
tinha tempo para ir à Escola. Assim, somente aos treze anos, após três meses de
curso, que somados a toda a fase anterior, perfaziam dois períodos letivos, recebeu
Manoel o seu primeiro diploma de Curso Primário, das mãos de sua inesquecível
Mestra, D. Graziela Generoso.

A cidade de São Francisco é abalada por choques e conflitos políticos e terríveis
ocorrências traumatizaram a vida daquela gente, não raro com derramamento de
sangue e luto.

Numa destas brigas, o pai de Manoel dá abrigo a um destes "valentes",
provavelmente sobrevivente de Canudos, em seu armazém, que estava com as portas
abertas ao público, mas logo, às pressas, fechadas.

Em pouco tempo, as balas do lado oposto convergiam para lá.

E, assim, Sr. José de Almeida, sem querer, no afã de apenas ajudar alguém em
dificuldade, tomou "partido" naquele perigoso entrevero.

E o tiroteio continuava...

A família, sem segurança, foi homiziar-se no "Cachimbo", pequeno sítio a
uma légua de distância e o Sr. José de Almeida foi para a casa do Chefe do Partido,
porque as circunstâncias fizeram-no partidário, em plena refrega.

E a pacata cidade não voltava à normalidade. Desapareceram as famílias do
centro da cidade. A paz, a harmonia eram episódicas, entre os próprios vencedores.
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Certo dia, um velho soldado, amigo do Sr. José de Almeida, com cuidado e as
precauções que o caso exigia, chama D. Rita e lhe diz:

- D. Ritinha, diga ao José que amanhã é o dia dele...
Momentos depois o marido era cientificado do fatídico aviso.
Ao cair da tarde, o Sr. José convida o filho para acompanha-lo à beira do rio.

Manoel vê que ali perto está um jovem, preto, forte, carregando uma mala e junto de
um cavalo, já preparado para viajar.

O garoto compreendeu a situação. Agarra-se ao pai, soluçando como se aquele
abraço pudesse salvá-lo de todas as perseguições dos adversários políticos. O Sr.
José, emocionado, desprende-o de seu corpo, dizendo:

- Meu filho, tome conta de sua família...
Manoel estava só e, como filho mais velho, tinha que cumprir a ordem de seu pai.
O Urucuia foi o refúgio para o homem apaixonado e triste que havia deixado

a família aos cuidados de uma criança.
A casa de uma irmã foi o ninho protetor.
A verde e florida paisagem das veredas, constituindo belos jardins intermináveis,

a fauna, ora hilariante nos imensos bandos de periquitos e jandaias, ora dolente e
triste, no canto do jaú, eram o bálsamo para aquela alma repleta de frustração e de
saudades.

O Sr. José de Almeida era modesto comerciante, mas variava a sua profissão no
Cartório de Registro Civil da Câmara. Era muito inteligente, letra muito bonita,
falava corretamente, mas, na verdade, a sua vocação era para o campo da arte.

Bem dotado para a música, tinha sempre o melhor desempenho numa das
Filarmônicas de São Francisco. Era solista famoso na região, principalmente pela sua
apresentação ao "off-clyd" na ópera "Lúcia de Lammermoor", de Donizetti, e nas
serestas à luz do luar.

Nova esperança brilha no horizonte daquela família tão sofrida.
Acabara de chegar à cidade de São Francisco um grupo de militares do III

Batalhão de Diamantina, à procura de músicos para formar a Banda de Música daquela
Unidade Militar.

Tudo parecia traçado pela mão divina. O mestre João de Deus, homem
extraordinariamente dotado de bons sentimentos e de solidariedade humana, teve
conhecimento da capacidade musical do Sr. José de Almeida e de seus problemas
políticos, na cidade de São Francisco.

Procurou a família Almeida, tão abalada pelos últimos acontecimentos, falando
das vantagens advindas da mudança de todos para Diamantina, em termos financeiros
P tmkm nnrn n 11ccr An. í-;n,-n Çflhg,c
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O Sr. José, abatido pela política violenta, pela proscrição, estava indeciso. Aos
poucos se convenceu de que era essa a sua única oportunidade para uma reparação
geral, inclusive com a família, onde D. Rita se erguia como sustentáculo forte na
educação dos filhos.

O Sr. José vai ser músico de primeira classe, da lendária Banda do III Batalhão
da Polícia Militar, sediado em Diamantina, exercendo, pela sua capacidade, a função
de Maestro.

Manoel recusa-se a acompanhar a família. Adorava a cidade de São Francisco,
onde desenvolvera a sua adolescência, os seus folguedos com as meninas e rapazes
sanfranciscanos, os seus passeios com os bons amigos que conhecera, naquela terra.

A velha mãe, porém, não o deixou para trás, dizendo que não viajaria sem o
seu filho, tão amigo e tão sofredor.

Diamantina
A famosa capistrana surge com seus sobrados a se debruçarem sobre as ruas

estreitas e tortuosas da vetusta cidade. As Igrejas, abertas, convidam os fiéis a uma
meditação, atestando a fé inquebrantável daquele povo.

As escarpadas montanhas de pedras, a protegê-la e a abraçá-la com amor
maternal, para não acordar os seus mitos.

Era o centro, sem dúvida, da civilização, da cultura, da paz, do carinho, entre
as criaturas que ali circulavam.

E o tradicional Tejuco acolheu a nova família com muito amor e respeito.

Aos poucos, Manoel sente que, naquele ambiente, há oportunidade para todos.
Ele admira, principalmente, o tratamento hospitaleiro recebido das pessoas de melhor
posição da cidade, dando espaço aos que aportavam ao seu meio, não havendo ali
conflito de cultura, de etnia, disputa política e discriminação social.

No Tejuco, havia integração entre as criaturas, sem preocupação com o
problema da diferença entre as classes sociais.

Naquela terra, caldearam duas raças - a branca, da terra portuguesa e a negra
- de origem africana, circunstância que mais sensivelmente devia marcar distância.
No entanto, os mulatos do Tejuco, a partir de Chica da Silva, sempre se deram bem.
Do prosaísmo que a inteligência mestiça usara para os entendimentos, desde a bateia
e a senzala, vem, talvez, a tradição dessa liberalidade, tão interessante e simpática,
no mundo moderno, a contrastar com outros povos, onde o orgulho e a segregação
eram manifestações indignas e eivadas de grande rancor.
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Manoel conseguiu construir grandes amizades em Diamantina e ali teve na
puberdade e no começo da adolescência a sua fase muito feliz que, em qualquer
lugar, seja em Paris ou no burgo mais pobre e periférico, é sempre primaveril, para
toda espécie humana, para os animais, para o reino vegetal, para quem a vida é
eternamente plena de beleza e harmonia.

Queria antecipar a sua maioridade e o fez assentando praça na Força Pública,
no dia dois de janeiro de 1929, como simples soldado, juntamente com seus novos
amigos de Diamantina. Tinha apenas dezesseis anos de idade.

E um novo destino descortina-se para aquele jovem. Conhece a capital do
Estado, pois lá devia fazer a iniciação militar, no Corpo-Escola, sob a orientação do
Coronel Dreckeler, o famoso suíço que instruiu e retemperou a Milícia de Tiradentes
para memoráveis lutas.

Ao concluir o seu curso de soldado, aprendeu a lidar com fuzil-metralhadora,
uma arma moderna recém incorporada aos arsenais militares, a Hot-Kiss.3'

Manoel de Almeida desfilou garboso, no término do Curso, em respeitosa
continência às autoridades, na capital mineira, marchando com o famoso passo de
ganso, contando, nesta época, dezessete anos.

A Revolução de 1930

Manoel de Almeida retorna a Diamantina e toma conhecimento do movimento
político da "Aliança Liberal", reunindo importantes políticos, tais como: o
Governador de Minas Gerais, Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada; do Estado da
Paraíba, Dr. João Pessoa e do Rio Grande do Sul, Dr. Getúlio Vargas.

O presidente Washington Luiz, contra quem se dirigia a Revolução de 1930,
cautelosamente arregimentava tropas para aumentar suas possibilidades de
resistência, buscando-as mesmo fora das forças que a Constituição lhe assegurava.

O Terceiro Batalhão prepara-se para enfrentar o inimigo com pequena tropa,
diante da inesperada missão. Os soldados disponíveis, a Banda de Música, os
funcionários administrativos, faxineiros e aqueles que se encontravam nos
destacamentos mais distantes, todos se enquadravam para a luta iminente.

° "Hot-Kiss" ("Beijo-Quente"). Trata-se de um fuzil-metralhadora fabricado depois da primeira guerra
mundial, e que era armado sobre tripé de sustentação, com alimentação de munição pelas laterais, por meio de
unia espécie de esteira repleta de balas de grosso calibre. O efeito da arma era o equivalente ao de vários fuzis

.5..	 Ç... ....,	 .l
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Uma composição carreada por locomotiva, na Estrada de Ferro Central do
Brasil, começa a se deslocar na gare repleta de parentes dos militares. Ninguém
continha as lágrimas. Era a partida para a incerteza, para o desconhecido.

A composição se arrasta pesada e lentamente, soltando aquele apito lúgubre e
longo, deixando para trás os lenços brancos empapados das lágrimas das esposas, das
namoradas e dos amigos.

Coube ao Terceiro Batalhão a invasão do Estado da Bahia, ainda fiel a
Washington Luiz. As tropas descem para Pirapora e os "Gaiolas" - o "São Francisco"
e o "Antônio Nascimento", iriam então bivacar em Manga.

As embarcações zarpam do Porto de Pirapora e seguem rio abaixo, deixando
subir para os céus e ao sabor dos ventos grossas colunas de fumaça, soltas no alto pelas
chaminés.

As grandes fornalhas incendiadas engoliam ardentes toras de madeira e faziam
ferver a água das caldeiras. O vapor, gerando pressão, empurrava os pistões e esses
comunicavam e transmitiam força motriz às pás, na popa do Gaiola, que sem cessar
giravam salpicando gotículas do rio, como um carrossel de remos encharcados.

Impulsionados, aqueles destemidos grandes barcos sinalizavam o caminho
percorrido, deixavam uma comprida esteira de espuma para trás, que o rio pouco a
pouco engolia...

Os soldados cantam para espantar o medo e disfarçar os soluços.

Em 18 de outubro de 1930 a tropa parte para a cidade de Carinhanha, na
Bahia, onde encontra resistência.

Três pelotões atacam a cidade. No primeiro está Manoel, com o seu FM (fuzil-
metralhadora - a «Hot-Kiss"), e ele era o único militar que sabia manejá-lo.

O pelotão faria o ataque frontal e os outros dois vapores deviam barrar a
retirada dos inimigos, atrás do cemitério.

Alguns "jagunços" foram colocados à disposição das tropas mineiras. Os
"cabras" conheciam a região - aquele cerrado ralo que mais lembrava caatinga e
seus rios frios e límpidos - palmo a palmo.

À luz dos últimos raios de sol, todos os três pelotões partiram. O primeiro
pelotão começou a receber tiros. Há grande confusão entre os membros do grupo. O
comandante, com firmeza, assume o comando.

Manoel, cheio de coragem, toma posição. Deitado, com a arma montada à sua
frente, faz mira nos telhados e no sino da igreja e faz a arma girar de um lado para o
outro com grande alvoroço. Inicia-se, por iniciativa dele, o fogo cerrado. O inimigo
se surpreende, mas contra-ataca e tiros atingem o pequizeiro em que Manoel tem os
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pés recostados. Atento, ele localiza as labaredas e a fumaça da arma do atirador na
torre da Igreja e por instinto de sobrevivência faz vários disparos naquela direção,
antes que seja atingido. E o baiano foge dali espavorido no meio da saraivada de
balas:

- Cê tá é besta, cabra da peste!...
O ataque era contínuo. Era premente o avanço para aproveitar alguma claridade,

naquele pôr-do-sol que avermelhava a catinga. Atingem um valo ou sangradouro do
rio Carinhanha, onde o grupo ficaria momentaneamente a salvo das balas.

Já era noite e vinha das bandas da tropa inimiga, a pequena distância, uma
melodia que trazia a lembrança viva dos jagunços de Lampião, Maria Bonita e
Corisco:

«Olé, muié rendeira,
Oié muié rendá...
Tu me ensina afazê renda
que eu t'ensino a namorá..."

Mais tarde, ora um, ora em coro, os baianos gritavam, ameaçadoramente:
- Ei, mineiros, filhos da p... Aqui não é o 12 RI, não, cambada!
- Nóis vamo cumé oceis na ponta do punhal, seus filhos da p...
Manoel incontinenti crepitava a resposta dos mineiros nas rajadas do FM, na

direção de onde vinha a agressão verbal!...
O esperto corneteiro Sales, o "Cara d'Onça", "cabra valente", continuava

tocando na cometa o grito de guerra que indicava a existência de muita gente viva e
disposta a atirar! Os variados toques da cometa e as rajadas de metralhadora FM
alarmavam e contaminavam, com o pavor, a coragem dos inimigos.

Cessaram de repente, então, os tiros do outro lado...
As tropas mineiras foram avançando e, com cuidado, pela madrugada, entram

na cidade de Carinhanha, que estava deserta, abandonada pelos baianos, até ganhar
as casas do Largo principal.

Todos festejaram a vitória mineira naquela cidade.
Manoel estava muito satisfeito, pois tivera ali o seu "batismo de fogo". Após

o combate, recebe a sua primeira promoção, de anspeçada, por ato de bravura, aos
dezessete anos. Idade de brincar.., e ele brincou de ser soldado em plena guerra...

o
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Quero, neste ponto de minha narrativa, dar um pulo de 1930 até 1953, para
comentar um fato extraordinário e que veio dar muita alegria, não mais ao soldadinho,
com a sua «hot-kiss", no combate na cidade de Carinhanha, mas ao então Coronel
Manoel José de Almeida, que voltava às margens do Rio Carinhanha, desta vez em
missão de paz!

Os 12 jovens que saíram da Escola Caio Martins, de Esmeraldas, já ali
instalados, conduzidos por Manoel de Almeida, viviam em pacífico intercâmbio com
a gente da região do Carinhanha, Bahia. Casas eram construídas, Igreja em construção,
Escola Primária, Oficinas Artesanais. Era o progresso para aquele povo bom e tão
sofrido, tanto do Norte de Minas, quanto do sul da Bahia.

Numa tarde em que ali pousara o avião "Anjo Verde", trazendo o Coronel
Almeida, num ambiente de festas, numa fase aurifulgente do aglomerado humano
que ali surgia para felicidade de todos, aparecem, inesperadamente, vários grupos de
pessoas que vinham da cidade de Carinhanha, carregando um sino. Não se sabe
como, mas o certo é que alguns moradores da cidade baiana acabaram por descobrir
que o Coronel, que conduzia aqueles jovens em missão civilizadora, era o mesmo
soldadinho de dezessete anos que, um dia, entrara em sua cidade, dando tiros de
fuzil e até acertara dois tiros no sino da Igreja e os baianos apontavam os dois
buracos no sino que traziam.

Manoel de Almeida, emocionado, diz:
- Como vocês podem assegurar que esses buracos foram feitos pela minha

arma?
Responderam quase em coro:

- Pois é.,. é.... temos certeza... nunca houve outra torre... ou outra igreja ou
outro sino na cidade de Carinhanhal...

E completaram:
- Coronel, um dia, em cumprimento de ordem superior, o senhor entrou

atirando em nossa cidade; hoje, o senhor volta em missão de paz e de amor, trazendo
estes 12 jovens Bandeirantes da Caio Martins. Eles vão proporcionar à gente do sul
da Bahia, aqui neste sertão perdido, a instrução, o remédio, a alegria. Por isso, nós
lhe trouxemos esse sino, para simbolizar o reencontro com o passado. A Igreja caiu,
então, ele é seu, Coronel. Leve-o para onde o senhor quiser.

Manoel, abraçando o novo amigo, pega um pequeno galho de um Juazeiro,
debaixo do qual fora celebrada a primeira missa na inauguração do Núcleo Colonial
de Carinhanha e diz, quase chorando:

- É o galho verde de minha esperança de que daqui, desta terra, sairão novas
gerações para um mundo melhor.
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Acredito que o Criador disse "Amém" às palavras proféticas de Manoel de
Almeida.

A cidade de Juvenília (hoje município emancipado no norte de Minas Gerais)
lá está para atestar o quanto vale o poder da Fé nos destinos da Humanidade. Crianças
e jovens até então desamparados da sorte e tornados bandeirantes pela Caio Martins
chegaram ali para impulsionar o soerguimento daquela região até então desolada e
desintegrada dos processos do desenvolvimento nacional.

O sino está guardado, com a minha família, num pedestal, protegido e
respeitado.

A Revolução Constitucionalista de 1932

Manoel de Almeida foi designado para o Setor de Uberaba, onde a Polícia
Militar deveria atuar, entrando em Ribeirão Preto, mas não houve resistência, pois
os paulistas renderam-se às forças legalistas de Getúlio Vargas.

O comandante do Batalhão de Diamantina, considerando ter sido fator de
disciplina e de ordem, na sua tropa, a atitude disciplinar de Manoel de Almeida, fez
a sua promoção a Segundo Tenente, depois de ter percorrido todas as graduações de
Segundo Sargento.

Manoel de Almeida fez, mais tarde, o Curso de Infantaria do Exército, no Rio
de Janeiro, com bom aproveitamento, e, ao regressar a Belo Horizonte, matriculou-
se no Segundo Ano do Curso de Formação de Oficiais, onde receberia a estrela de
Aspirante, em dezembro de 1936.

Ao término do Curso de Oficiais, na presença do Governador Benedito
Valadares, o Presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, entrega a Manoel de
Almeida o Pavilhão do Departamento de Instrução. Nesse ato, o Presidente diz ao
Aspirante:

- Entrego-lhe esta Bandeira, na certeza de que você e seus companheiros tudo
farão para honrá-la.

O Aspirante responde:

- Assim prometemos, Presidente.

Em 1937, o oficial vai servir em Barbacena, sendo o seu Primeiro Comandante
o Coronel Vicente Torres, de rígida formação militar, mas um homem bom, humano
e, sobretudo, honesto em seus propósitos. Tornou-se, posteriormente, grande amigo

e ng\cci
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Voltando para Belo Horizonte, assumiu Manoel de Almeida as funções de
Professor e Instrutor, no Departamento de Instrução (DI), no Prado.

Na Missão Instrutora, sediada em Alfenas, foi assessor-técnico da Brigada
Lery Santos.

Em 1939 retornou ao sul de Minas como Delegado Especial de Alfenas,
Machado, Areado, Boa Esperança, Campos Gerais, Serrania, Botelhos e Alterosa

Em 1941 casa-se em Boa Esperança, iniciando nesse mesmo ano, no Rio de
Janeiro, no Forte São João, na Urca, o Curso de Educação Física, na Escola de
Educação Física do Exército Nacional, como já relatado.

A Vida Militar

De volta a Belo Horizonte, Manoel de Almeida reassume a função de professor,
no Departamento de Instrução, mas foi logo convocado para ser assistente militar
do Gabinete, na Chefia de Polícia, com o então Major Ernesto Dorneiles, Chefe de
Polícia do Estado, grande homem público, interessado no preparo da juventude
mineira por meio da educação e do esporte, no Governo de Benedito Valadares.

Manoel foi designado Assistente Militar de Dr. Luís Martins Soares (o Dr. Zito).

Com os dois grandes chefes citados, ele via a prática da justiça e dos hábitos
de solidariedade humana, no trabalho e no serviço da ordem. Ambos os Chefes eram
cultores natos do respeito à pessoa humana e seguidores de Benedito Valadares, o
maior exemplo de probidade no trato com o dinheiro público e também, ele próprio,
um respeitador inigualável do homem, dentro da sociedade.

Interessado na transformação e no desenvolvimento do homem, posto a serviço
da ordem, Manoel de Almeida lançou os seus primeiros ensaios, versando matérias
humanísticas, na área da Educação e do Serviço Social.

Escreveu nessa ocasião as obras "Coeficiente Afetivo", "Integração da
Personalidade", "Polícia do Futuro" e outros trabalhos publicados em revistas
militares.

No Comando do Coronel Cândido Saraiva da Silva, como Assistente Militar,
Manoel de Almeida conseguiu realizar uma atividade, à época, muito importante -
"O Serviço de Assistência e Cooperação Educacional", na Polícia Militar. A convite
de Manoel, o nosso amigo Cônego Osório Maria Tavares, que realizava excelente
trabalho assistencial na Central do Brasil, veio implantar idêntico serviço na Polícia
Militar de Minas Gerais, sem ônus para o Estado. Foi um esforço abrangente,
atingindo a vida do soldado dentro da sua família e no trabalho de natureza militar.
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D. Iracema, esposa do coronel Cândido Saraiva, mulher de rara sensibilidade
humana e artística, colaborando com o marido, fez realizar cursos de "Práticas
Culinárias", "Salão de Costura, Artesanato e Música" para as esposas dos militares,
contando com o voluntariado das esposas dos oficiais.

Designado Comandante Geral da Polícia Militar, o Coronel José Vargas da Silva
convocou para a Chefia de seu Gabinete Manoel de Almeida, já como Major. O Major
Manoel de Almeida, indicado para a função de Assistente Militar, junto ao novo
Governador, preferiu trabalhar com o Comandante José Vargas da Silva, não só pela
admiração que tinha pelo grande chefe, um dos mais cultos e inteligentes homens da
Corporação, mas principalmente pela oportunidade que lhe era oferecida naquele
momento: levar à concretização seus ideais de revigoração da Polícia Militar, iniciados
no Comando anterior.

No gabinete do Coronel José Vargas da Silva, apoiado sempre pelo Chefe,
inteligente e amigo, logrou Manoel de Almeida realizações importantes para a Polícia
Militar de Minas Gerais:

1) A «Escola de Iniciação
Musical"	 -

A Escola foi implantada
no Departamento de Instrução,
de onde saíram grandes
profissionais que vieram a formar
as bases das orquestras
sinfônicas de Minas, de Brasília,
de São Paulo e do Paraná.

Os jovens músicos
ganhavam os seus vencimentos
para estudar e praticar a grande
Arte. O pequeno salário que
recebiam era o elemento
motivador para a realização dos
sonhos daqueles futuros
instrumentistas. Foi uma época
de grande trabalho na Polícia
Militar em favor da música, com
o aproveitamento dos jovens
músicos para participarem de
apresentações, como "O Sertão",
com Monsieur Tean-Francois

O abaixo assinado, Coronel Manuel .3oed de Almeida,

ex-Comandante do Departamento da Instrução de Polícia Militar

de Mines Gerais. em Belo Sorixoote (Brasil), atesta que o

Professor Maestro JEAN FRAZIÇOIS DOULIEZ, natural da Bélgica,

nascido na cidade do Has.alt se 16 da março de 1903, fundou

se agosto de 1949 a ESCOLA DE FORMAÇXO MUSICAL DO DEPARTAMENTO
DE IeS?Rl,ÇXO DA POLICIA MILITAR DE MINAS (0. 1.), me Belo OOri_
conte • cosia CORO a ORODESTRA SINFÔNICA e o CORO ORPEÔNICO da

mesma Entidade, sob o Comando Gerei do Coronel J..ã Varga. da

Silva, sendo Cos,sndsate do Departamento de Inetruçio, 6 ipoos.

o Coronel Eqídto Ben!oio de Obreu, este i falecido. O abaixo

assinado assumiu o Comando do Departamento de Inatruçio da Po_

hoje Militar da Minas Gerais a partir de 1950 e sesitiu a

todos cases fetos.

Declara, ainda, qua o Professor Maestro Ijean

Frençois Boollaa foi toebde, regente da Orquastre 51n48nica Muni_

olpal da 0.10 Sorisonta a prestou durante virioe anos relevantes

serviços no Setor do desenvolvimento arti atino . cultural de

nossa Capital e de nosso Estado de Minas Gerais. 7. Escola de Por

mação Musical do 5,1. da Polícia Militar de Minas Gerais em Belo

Horizonte O uma Itatituiçio que ice hintdria, prodonindonnoaimen_

te uma phiiade de diplomados da alto nível artístico e co. brilhaS

te destino humano. Entre estes, destacam-se muitos professoras que

oontrlbu.irea para 5 fonmaçio da Escola Musical de Srs.ília - ano

va Capital - a o Maestro nenito Justas, atual Condutor da Orques

tra Sinf8nico de Campinos, ma das maia is,portentae do pais.

Belo Horizonte, 15 de agosto de 1981.
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Douliez, grande maestro e
mestre belga, contratado pela r
Polícia Militar para orientar a
futura Filarmônica da
Cor A4d-oporação.

E as sementes germina-
ram, espalhando frutos do can-

LLtL	A1teiro de profissionais, saídos da	 ,
orquestra da Polícia Militar.
Para Campinas foi o jovem'
Benitojuarez de Souza, hoje o
melhor maestro da América La-	 .
tina, regendo a Orquestra Mu-
nicipal de Campinas, organiza-
da por ele e por dois irmãos

—também músicos. Para Brasília, S'	d-L---
quando eueu mesma orientava a	 z2-	Ji
Escola de Música de Brasília, da
"Fundação Educacional do Dis-
trito Federal", levei doze músi-
cos, que lá estão abrilhantando os Concertos no "Teatro Nacional de Brasília",
muitos deles hoje como professores da Escola de Música e do Conservatório de
Brasília.

E Minas Gerais continua sendo o grande celeiro, o centro formador de músicos
profissionais, principalmente dentro da Polícia Militar, que vem apresentando
"Concertos ao Ar Livre", com música clássica e popular, no Coreto da Praça da
Liberdade, no Parque Municipal de Belo Horizonte, aos domingos, e constituem
atividade de relevado valor social, ao dar oportunidade às famílias carentes de ouvirem
a " Carmem" , o "Barbeiro de Sevilha", "La Traviata", músicas de Bach, Chopin,
Strauss, além de músicas folclóricas tão do agrado popular.

A Escola de Iniciação, sob a direção do grande músico e compositor, Coronel
Egídio Benício de Abreu, pôde dar aos jovens músicos não só a grandeza de seu
trabalho, mas transmitir o seu amor à divina Arte.

2) Curso de Psicopedagogia

O Curso de Psicopedagogia foi vinculado ao Gabinete do Comandante Geral e
destinado a orientar e selecionar recursos humanos para a Corporação, além de
localizá-los, dentro desta, como fatores auxiliares no esforço de uma nova
aprendizagem no Departamento de Instrução - DI e ainda, mais, contribuírem na
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realização da terapia pela higiene
mental no âmbito da Polícia
Militar.

3) Seminários de Criminologia

Esses Seminários compreendi-
am atividades co-curriculares ou ex-
tra-curriculares, vivências nas salas
de aulas, incluindo novas discipli-
nas junto às militares. O trabalho
chamou a atenção dos professores da
Faculdade de Direito da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, le-
vando os seus alunos para os Deba-
tes nos Seminários, no Departamen-
to de Instrução e vice-versa, O
I.M.E.S. (Instituto Mineiro de Es-
tudos Sociais) organização pára-ofi-
cial, surgiu também do entusiasmo
e do idealismo de professores do DI,
incluindo grandes mestres, atuantes
em Colégios e Universidades, em
Belo Horizonte.

4) Estudos de Mesologia
Criminal.

Os professores das discipli-
nas humanísticas, oficiais e alunos
viajaram ao Vale do Rio Doce, es-
tudando os diferentes fatores da
mesologia criminal, nas cidades de
João Monlevade e Governador
Valadares. Visitaram, ainda, os
acampamentos indígenas Crena que,
incorporando fatores antropológi-
cos inerentes à formação étnica cul-
tural e psíquica do território mi-
neiro, permitindo melhor compre-
ender os aspectos criminológicos
iihic'nt-i
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Essa atividade veio a transformar-se em monografia que foi oferecida ao então
Governador do Estado, Dr. Juscelino Kubitschek.

Conservamos, no nosso arquivo particular, uma cópia da referida Monografia
e um Álbum com as assinaturas dos alunos dessa turma, hoje eméritos oficiais,
educadores, dentro dos quadros da Política Militar de Minas Gerais.

5) O Colégio Tiradentes

Tendo em vista o desenvolvimento do Serviço Social dentro da Polícia Militar, o
Comandante Geral determinou o funcionamento de vários Cursos, como: Curso Intensivo
de Auxiliares de Administração Geral, Serviço Social, com técnica e atividades práticas;
Direito da Família e do Menor; Psicologia, Sociologia, Educação, Puericultura, Enfermagem,
Socorros de Urgência e Higiene Mental.

As aulas eram diárias e ministradas no Auditorium do Hospital da Polícia
Militar.

Para constituir o corpo docente, foram convidados os seguintes professores:

Capitão-Médico Dr. José da Silva Nava, Major José Lourenço de Miranda, Dr.
Narciso de Azevedo Barbosa, Senhorita Lucília Aip im de Menezes, Jaci Vasconcelos,
Dr. Fernando de Magalhães Gomes e Major Médico Dr. Aristides Salgado.

Era surpreendente o interesse que se sentia na Polícia Militar pela área da
Educação. Nas reuniões costumeiras com o Comandante Vargas, Manoel de Almeida,
explanando sobre os recentes eventos, abordava a necessidade de um órgão
especializado, definitivo, dentro da Polícia Militar, para agrupar toda a gama de
atividades espalhadas nos diferentes setores educacionais da Corporação.

Em nossa residência, na rua Plombagina, 562, já se faziam reuniões com os
oficiais, amigos e experientes na área educacional para discutir o polêmico assunto.
Os oficiais eram: Saul Martins, Jofre Lellis, José Geraldo de Oliveira.

Manoel expunha as suas idéias, eu secretariava os trabalhos, servia cafezinho
aos amigos e oferecia também a minha colaboração.

O Coronel Vargas, com aquela acuidade que lhe era peculiar, percebeu logo as
idéias fervilhantes na cabeça de Manoel de Almeida sobre o assunto cm pauta.

- Seria um Ginásio?

- Não seria mais adequada uma Academia Militar?

- Um Setor Educacional com funcionamento de Cursos Intensivos?

Conversaram bastante sobre o assunto para amadurecimento das idéias, antes
de o Comandante convocar outros companheiros.

Como sempre acontecia, foi então constituída uma Comissão, presidida por Manoel
de Almeida e composta dos seguintes oficiais: Saul Martins, José Geraldo de Oliveira,
Afonso Barsante dos Santos e Jofre Lellis, para discutirem a proposição apresentada.
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Manoel apoiava a criação de um Colégio para ministrar o ensino secundário
gratuito aos praças da Corporação, aos seus filhos e também a elementos de outros
grupos sociais que entrariam para o Colégio, mediante concurso, bem como o
estabelecimento de critérios para os filhos de militares.

As reuniões eram agitadas e proveitosas porque outras sugestões eram nessas
ocasiões apresentadas. A Academia era uma idéia abrangente, mas já se pensava em
dar ao Departamento de Instrução, o DA., no Prado, o nome de Academia, hoje uma
das mais perfeitas organizações na área pedagógica, nas Artes e nos Esportes, dentro
da Polícia Militar.

A sugestão de Manoel de Almeida, porém, foi aceita - no sentido da criação do
Colégio. Na questão referente à participação da sociedade civil foi polêmica, porque
Manoel de Almeida argumentava que a Polícia Militar precisava se estratificar, num
processo social abrangente, beneficiando-se e atingindo outras camadas dentro do
meio em que o Colégio viesse a atuar. Haveria, assim, troca de experiências de cultura,
novos valores, enriquecimento global entre a classe militar e a civil.

O nome Tiradentes foi sugerido pelo Coronel Vargas, homenagem ao
protomártir da Independência e Patrono da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi
nomeado, como primeiro Diretor do Colégio Tiradentes, o Dr. Carlos Porfírio dos
Santos, advogado, professor, com larga experiência na área pedagógica.

No dia nove de fevereiro de 1950, com a presença do Comandante José Vargas
da Silva, oficiais, Comandantes de Unidades, Chefes de Serviços, convidados,
autoridades civis, alunos, o Dr. Carlos Porfírio dos Santos fez em seu discurso uma
análise das atividades assistenciais que se têm observado na Polícia Militar, sob o
comando do honrado Coronel José Vargas da Silva, referindo-se, ainda de modo
geral, ao apreço com que o Governo Estadual distinguia a Corporação, no sentido
de melhor dotá-la de pessoal e material especializados para seus misteres fundamentais,
quais sejam o de educar e prevenir os males sociais, assegurando a ordem e a
normalidade na vida das comunidades mineiras.

Hoje, a Rede dos Colégios Tiradentesé composta de 18 Colégios, sendo cinco
em Belo Horizonte. O primeiro Colégio Tiradentes foi sediado no Bairro Santa Teresa,
junto ao quartel.

Depois do Doutor Carlos Porfírio, a direção do Colégio ficou sob a
responsabilidade do Professor Argentino Madeira, emérito educador, dedicado ao
aperfeiçoamento dos Educandários.

O ensino é ministrado por professores de reconhecido valor dentro da área
mm nnxrne nrn,-Pcçnç p mAtnAne t-l p endnri -I lmrr-lr cr,m ,
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O Comandante, Coronel Vargas, teve também, no seu comando, a colaboração
de D. Eugênia, sua esposa. Era uma mulher excepcional, alegre, compreensiva e,
sobretudo, desprendida. D. Eugênia convocou a ajuda de amigas, senhoras de oficiais,
realizando atividades assistenciais, dando continuidade às anteriores, na Corporação.

Fez intenso trabalho profilático, criando um Posto para assistência ao soldado
tuberculoso, devido à incidência da doença no seio da Corporação e na capital do
Estado. Um Lactário foi instalado, para ajudar nas despesas das famílias dos soldados,
orientado por pediatras, enfermeiras e assistentes sociais, que tomou o nome de "D.
Eugênia Vargas", justa homenagem àquela que o idealizou.

Foi organizada uma grande festa, no Departamento de Instrução, ocasião em
que se transformou aquele auditório, amplo e bonito, na "Boate na Roça",
tipicamente ornamentada com coqueiros, palmeiras, flores e frutas regionais,
distribuídas em dezenas de mesinhas, espalhadas pelo recinto. Orquestra e conjuntos
regionais acompanhavam os números de músicas, com participação também do novo
Coral de Senhoras de Oficiais; enfim, era uma comunidade constituída de famílias de
militares que se encontravam através da música.

Nessa época, realizou-se também, uma apresentação do novo Coral da Polícia
Militar, no "Minas Tênis Clube", ensaiado e regido pelo Coronel Egídio Benício de
Abreu, alcançando grande sucesso, ao apresentar músicas de Wagner, Beethoven,
Bach e Schumann. A festa do "Minas Tênis Clube" foi uma homenagem ao Coronel
Vargas, componentes de seu Gabinete, Secretariado do Estado, Oficiais da Polícia
Militar e convidados especiais.

Trabalhei muito junto a estas duas damas, esposas dos Comandantes, por dois
motivos: primeiro, porque eram educadas, de fino trato, generosas e idealistas,
desejando sempre alcançar objetivos justos para a melhoria da vida econômica,
política e social dos componentes da Polícia Militar; segundo, a presença de meu
esposo, em diferentes Postos, prestigiado e respeitado pela suas idéias de
soerguimento do padrão do policial militar junto à sociedade.

Apesar de, nesta época, termos quatro filhos, Maria Cwli, Cláudio António,
Fernando Josée Maria Ângela, procurávamos, Manoel  eu, estar sempre presentes
nos eventos, reuniões, conferências, para encontrar os amigos e amigas da família
militar. Um fato novo veio ocorrer em Belo Horizonte e Manoel teve a oportunidade
de conceber, dentro do Gabinete do Coronel José Vargas, o sistema educacional de
assistência ao menor abandonado, mediante a criação das chamadas "Escolas Caio
Martins".

Dedico a seguir depoimento centrado na criação e desdobramento deste
trabalho. Trata-se de relato sincero, muito íntimo, como figura atuante e fiel
colaboradora nessa obra junto à criança e ao jovem, durante tantos anos.
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Acaso da Rua Direita em Boa Esperança

Dores do Boa Esperança



Boa Esperança, tendo ao fundo a Serra de mesmo nome.



No primeiro
lia de aula,
lentro da casa
la Stella

Muzambimha - Praça dos Andradas

* Fotos cedidas por Fátima Bueno de Oliveira.



Muzambinho -
Avenida
Américo Luz.*

Excursão à Estação da Estrado de Ferro
(Da esquerda para a direita: Márcia, Zilda Terra, D. Maria Corina, Stelia
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Meus primeiros tempos com os colegas:
Eunice, Maria José e Vieirinha.

/

Flor, o meu Anjo da Guarda, nas saídos
do internato, no último domingo do mês
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Atrás do direita paro a esquerdo: Márcia é a sétimo.



Destilando no Avenida Américo Luz, como "Rainha dos Estudantes"

O Baile de Formatura: da direita para esquerda - Eunice, Alice, Guiomar, Dulce, Maria
José, Márcia, Vieirinha, Natália, Abgail, Edite, Prof. Antônio Magalhães Alves, paraninfo
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A"menina acadêmica",	'\
na Rádio Inconfidência.



Formatura em
Muzambinho:
realizado o
sonho

Meus alunos do "Colégio S.	u	eju tiu , u uu!u e ou

cima poro baixo: Neyde Barbosa, Ivone, a Professora Márcia
Moreira de Sousa, Terezinha, Nivaldo, Elmano Neves, a Professora

Santa Moreira de Souza, Jimmy Gischewcski, Antônio, Marcelo,
João Ubaldino, Banterli, Matildes, Cirene, Teresa e Lacy, Moema,

Tereza Freire, Carmo Pimento, Osvaldo e Antônio Figueiredo
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Atrás da Cabeça de
Alexandre, Delegados,
Sheiks e Espadachins,
perdendo a próprio
cabeço
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Algumas fofos de familiares de iVlanoei de Almeida: A avó laiá
Constança, os pais José e Rita, os irmãos Ana, Maria, Isabel e João, o
tio Antônio Ortiga e os sobrinhos José, Heráclito e Luís Ortiga; Arthur,
Klésio, Kleber e Thaíso Vicente Maria; Neide, Tereza, Auxiliadora,
Jenner Almeida; Silvano, Adriana e Tadeu de Almeida, Astolfo Vicente
Maria, José Carneiro, José dos Passos, Maria Stela Guerra (cunhados)
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Porto de Januário, terra nato! de Manoel
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Vida Militar
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inauguração do ColégioTiradentes

j IJ(u l ei t o Lo(jLetto do Escola de Música, sob o regência do professor Douliez,
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Coronel Monoei de Almeida
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Caio Martíns
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ô Caio Martins

Datas Comemorativas

Granja - Escola Caio Martins - Inauguração
3 de Janeiro de 1948

Fundação Educacional Caio Martins
10 de Dezembro de 1957

Jubileu de Ouro
03 de Janeiro de 1998

Caio Martins, pelo Idealizador

"Caio Martins é um pequeno herói do Escotismo, essa insuperável "escola do caráter",
na feliz apreciação de Desjordin.

Os anos que decorreram após a tenebrosa noite de 19 de dezembro de 1938, na Serra
da Mantiqueira, não conseguiram apagar da lembrança de quantos tiveram conhecimento
do fato, o exemplo de bravura e abnegação daquela adorável criança de 15 anos de idade.

Hélio Marcos e Gerson Satuf não puderam assistir ao resultado da grande catástrofe,
pois estavam mortos.

Caio Martins, no entanto, é espectador e vítima naquele cenário de carros engavetados e
de ferros retorcidos, onde gritos de socorros e gemidos lancinantes caracterizavam o ambiente.

Eis quando, ao recusar a padiola que lhe era apresentada, Caio Martins profere
aquelas palavras que o tornaram inesquecível: "O escoteiro caminha com as próprias pernas".

Momentos depois vai se reunir aos seus companheiros Gerson e Hélio, deixando ao
Escotismo Nacional um legado de fé e de amor aos ideais que desposava".

Cel. Manoel José de Almeida

3 de janeiro de 1948.
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Rataplã32

Rataplã, do arrebol
Escoteiros, vede a luz!
Rataplã, olhai o sol
Do Brasil que nos conduz!

Alerta, ó Escoteiros do Brasil, alerta!
Erguei para o ideal os corações em flor!
A mocidade, ao sol da Pátria já desperta:
A Pátria consagrai o vosso eterno amor!

Por entre os densos bosques e vergéisfloridos
Ecoem as nossas vozes de alegria intensa.
E pelos camposfora, em cânticos sentidos,
Ressoe um hino ovante à nossa Pátria imensa!

Alerta! Alerta! Sempre alerta!
Um, dois! Um, dois!

Unindo o passo firme à trilha do dever,
Tendo um Brasilfeliz por nosso escopo e norte
Façamos ao futuro em flores antever
A nova gera ção, jovial, confiante eforte.

Mas, se algum dia, acaso, a Pátria estremecida
De súbito bradar: Alerta, ó Escoteiros!
Alerta respondendo à Pátria nossa vida!
E as almas entregar iremos, prazenteiros,

Alerta! Alerta! Sempre Alerta!

O Escoteiro Caio Vianna Martins

Caio Vianna Martins nasceu em Matosinhos, estado de Minas, em 13 de
julho de 1923, filho de Raymundo da Silva Martins, farmacêutico, e de Branca
Vianna Martins.

Madrugaram-lhe no coração e no espírito perfeito ideal do escotismo e profundo
sentimento de amor ao próximo. Aos seis anos de idade, foi matriculado no Grupo
Escolar Visconde do Rio das Velhas, em sua terra natal e, quando ensaiava os primeiros
passos em direção daquele estabelecimento de ensino, veio logo a revelar grande
sensibilidade naquele corpo ainda infantil: encontrou, à margem da estrada, dentro
de um barracão em ruínas, uma mulher prostrada no leito de angústia, a quem, ao dar
à luz, faltava tudo.

Caio tornando à sua casa pediu a seu avô, que era também farmacêutico, os
medicamentos necessários para o tratamento da mulher e do filho. Também pedia
dinheiro, com a intenção de socorrer a pobre infeliz. Tomou conta do tratamento da
mulher e do filho, até que todos ficaram bem.

Grande era o número de pobres que socorria, dando-lhes, ocultamente,
remédios e dinheiro que, sob pretextos vários, solicitava de seus pais. Todo dinheiro
que conseguia, dava aos pobres.

"Hino do Escoteiro.



PARTE II
Semeando e Colhendo - 201

Vindo para Belo Horizonte, matriculou-se no Colégio Arnaldo, mas a sua
acentuada vocação para o escotismo levou-o a se transferir para o Colégio Afonso
Arynos, onde logo se revelou líder dos escoteiros, a cujo pelotão se incorporou,
criando ao redor de si um clima de admiração, ao comportar-se, rigorosamente,
segundo os preceitos e paradigmas do escotismo. Veio a falecer no desempenho de
tão alta e nobilíssima função, quando cursava o 5° ano ginasial desse estabelecimento
de ensino.

Certa vez, um pobre homem mantinha um café, pequeno, nos fundos do
Estabelecimento, onde Caio estudava. Esse homem era empregado do colégio e
habitava um pequeno quarto, em que mal cabiam a mulher e os filhos. Caio ocultava
de seus pais o caso de varíola que acometera o pobre homem e passou a se ocupar da
direção do café do doente, aplicando os rendimentos no amparo da família. Fazia a
comida do variolado, porque a mulher dele se encontrava toda inchada, às vésperas
de dar à luz, sem sequer poder mover-se. Assim, Caio veio a prestar auxílio à mulher
do doente por ocasião do parto.

Para não abandonar o pobre homem, falhou 15 dias de aulas, ocupando-se em
levar e administrar os remédios que pedia a seus pais, com o pretexto de que os
remédios e o dinheiro eram ora para isso, ora para aquilo. Essas falhas, observadas
em boletim ginasial, valeram-lhe severas repreensões de seus pais, que de nada sabiam,
pois ele sempre dizia, sem mentir, contudo:

- Eu estava no colégio, pai.
Com o seu falecimento, essa família que recebeu tamanho ato de caridade de

Caio, procurou o sr. Raimundo e d. Branca e, com lágrimas nos olhos, lhes contou
o que Caio fizera por eles, o que constituiu grande surpresa para os pais, que
desconheciam os fatos.

Com isto foi possível verificar que as falhas escolares de Caio se deram,
justamente, nos dias de tratamento do variolado. Caio sempre queria fazer o bem.
Chamavam-no o "magnânimo escoteiro".

Caio e Gerson Satuf tudo fizeram em benefício de um pobre doente no bairro
do Prado, em Belo Horizonte, fornecendo remédio e dinheiro para o tratamento
daquele infeliz, que se achava sem recurso algum. Depois do falecimento de Caio,
esse homem veio à casa dos seus pais, chorando, e contou o auxílio que recebera
desses dois escoteiros.

No bairro do Carmo, Caio estava sempre nos barracões dos pobres, cujos
sofrimentos ele procurava aliviar ora com remédios, ora com os poucos recursos que
quase diariamente pedia aos pais.

Caio adorava a farda de escoteiro, que ocultava sob as vestes colegiais, quando
voltava das aulas, receoso de que seus pais o proibissem de continuar no seu glorioso
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pelotão. Muito depois foi que seus pais o surpreenderam marchando entre os seus
colegas, numa passeata na Avenida Afonso Pena.

Caio seguiu então o amado escotismo, tomando parte ativa em todos os
movimentos do seu pelotão. Parece mesmo que a predestinação marcou o seu destino
histórico.

A morte veio encontrá-lo aos 15 anos de idade, dentro da farda de escoteiro.
A 18 de dezembro de 1938, saía da capital mineira em excursão a São Paulo a

tropa escoteira do Colégio Afonso Arynos.

Com um sorriso alegre, Caio vestiu a sua farda e partiu. Quem poderia supor
viesse um trágico acontecimento interceptar tão fagueiras esperanças que vicejavam
no ardor da adolescência?

Rodavam na Serra da Mantiqueira, sobre os trilhos da Estrada de Ferro Central
do Brasil —E.F.C.B., duas composições, em direções opostas.

Baldados foram os esforços de frenagem diante da inevitável colisão, indo o
carro da composição que procedia de São Paulo engavetar-se naquele em que viajava
Caio.

Passados os primeiros instantes de tentativa de organização do socorro aos
feridos, alguns de seus companheiros sobreviventes foram encontrá-lo prostrado sob
os escombros, com as costelas partidas e o tórax contundido. Nesse momento, entre
a vida e a morte, seus companheiros tentaram carregá-lo; foi quando Caio proferiu a
célebre frase que lhe abriria as portas da eternidade.

Caio recusou o auxílio, dando a entender que outros precisavam de socorro
mais que ele:

- Um escoteiro caminha com suas próprias pernas.

Deu alguns passos trôpegos, interrompidos pelas golfadas de sangue da boca,
em conseqüência da hemorragia interna causada pelos ferimentos.

De novo seus colegas quiseram carregá-lo, porém ele ainda desta vez se escusou,
dizendo:

- O escoteiro anda com as próprias pernas.

Foi assim que, a uma hora e quarenta minutos do dia 20 de dezembro de 1938,
perdeu a sua vida terrena, para entrar definitivamente nas gloriosas páginas do
escotismo brasileiro.

Foi transferido para o hospital de Barbacena e sepultado no cemitério do
Bonfim, em Belo Horizonte. Em Niterói, foi inaugurado o Estádio Caio Martins,
grande monumento esportivo, edificado em sua homenagem, em 11 de setembro de
1940, sendo a cerimônia presidida pelo Comandante Ernani do Amaral Peixoto e
pelo Sr. Ruy Buarque Nazaret.
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A 3 de janeiro de 1948, foi criada em Minas Gerais a Granja-Escola Caio
Martins, no município de Esmeraldas (hoje, Fundação Educacional Caio Martins),
perfazendo mais de meio século de trabalhos prestados aos menores abandonados
pelas famílias e desassistidos pelos poderes públicos.

0
00

A nossa vida é cheia de histórias e como toda história começa com...

Era urna vez

Todos os trabalhos da Polícia Militar, como já relatamos em capítulos
anteriores, eram relevantes cm áreas menos favorecidas pelos poderes públicos.
Oferecia principalmente grande ajuda, não só aos militares, mas às pessoas carentes
e às famílias populosas dos bairros da periferia urbana.

Já falamos, também, mas cabe acentuar a dedicação dos comandantes, atuando
dentro do seio da Polícia Militar, através de lactários e postos de saúde, para
compensar os pequenos soldos dos soldados. Eram oferecidas às famílias aulas de
costura e economia doméstica e artesanato às senhoras dos militares.

Manoel de Almeida, com a vitória do Governador Milton Soares Campos,
continuou chefiando o gabinete do comandante Geral, coronel José Vargas da Silva,
encontrando, naquele chefe ressonância para a implementação de suas idéias de
trabalho criativo, voltados para as atividades que visassem a beneficiar todos os
recursos humanos da numerosa corporação, inclusive o oficialato.

Os problemas sociais se avolumavam em todo o estado de Minas Gerais,
trazendo intranqüilidade para o novo governador.

Um fato lamentável vem agilizar, no entanto, tudo o que já se pensava na
Polícia Militar, cogitando-se a construção de escolas-creches para assistir à criança
e aos menos afortunados, principalmente dentro da capital.

Os jornais, as radio-emissoras, dentre outras fontes noticiosas, destacavam,
com fotografias e largo noticiário, naqueles dias, a prisão de um perigoso marginal,
José Muniz.

Na delegacia, o jovem, ao prestar depoimento, fala de sua vida e dos motivos
pelos quais se tornara um criminoso, assaltante, foragido da justiça. Cercado por
delegados e autoridades, jornalistas, ele começa a contar a sua triste história...

Numa manhã, em seu casebre, acorda com os gemidos lancinantes de sua
genitora, que se contorcia em dores, febre, cm estado desesperador.
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Corre à farmácia mais próxima e pede ao farmacêutico que lhe dê o remédio
para salvar sua mãe, aquela que era a razão de ser de sua vida. Indiferente às lágrimas
que escorriam pela face daquela criança, o farmacêutico não se comove com a cena.

Desesperado, o pobre menino corre pelas ruas e um pensamento súbito, uma
idéia louca o assalta:

- Vou roubar e hei de comprar o remédio que salvará a minha mãe...
Consegue, na primeira oportunidade, roubar o dinheiro necessário. Compra,

apressado o medicamento, mas, ao chegar junto ao leito de sua mãe, a encontra
morta!

O garoto grita, em estado desesperador:
- Eu me vingarei, eu me vingarei!... Malditos, assassinos, covardes, destruíram

a minha vida. Eu era muito feliz com a minha mãezinha!
Depois dessa cena emocionante, ele desaparece, enlouquecido pela dor e pelo

ódio.
Algum tempo depois, começam a se intensificar os assaltos e mortes e as

notícias nos jornais são alarmantes, porque o criminoso gritava sempre para todos
ouvirem o seu recado:

- Zé Muniz voltou para vingar a morte de sua mãe...
As portas e as janelas se fechavam nos bairros, quando corria a notícia de que

estava por perto e agindo o "Zé Muniz", para cumprir sua vingança, já agora
adolescente, mas ainda revoltado com aquela sociedade que o excluiu e o obrigou a
matar e a roubar para sobreviver, transformando-o num marginal, temido por todos.

O governador Milton Campos, homem sensível aos problemas sociais de seus
coestaduanos, ao ter conhecimento da história do adolescente José Muniz e de sua
prisão, numa Delegacia de Belo Horizonte, faz uma convocação, pela imprensa, às
entidades constituídas, às empresas, ao comércio, enfim, convoca todos os mineiros
para a constituição de uma Cruzada de Fé e Coragem para o Amparo à Criança
Desvalida.

A repercussão do interesse do governador Milton Campos pela causa foi muito
confortante e todo o estado se mobilizou, acolhendo a iniciativa governamental.

O Comandante Geral da Polícia Militar ordenara ao major Manoel José de
Almeida visitar a fazenda Santa Tereza, no município de Esmeraldas, destinada à
remonta e ao suprimento de cavalos e muares para a Polícia Militar, e verificar, in
loco, aquela propriedade, já que se pensava dar destino diferente àquelas terras.

Era necessária a desativação daquele trabalho na PM, especialmente pelas
características de improdutividade (um cavalo, criado naquela fazenda, estava
custando, naquela ocasião, mais de dez mil réis para a Polícia Militar). Em reuniões,
flfl	Cfl rnmnn,4nnf p -- neclin	 ;,l,.	 .,h..:..
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surgiram para o aproveitamento racional da velha fazenda Santa Tereza. Sugeriam
transformar o local num clube, para lazer dos oficiais; transferir aquele patrimônio
público para outros órgãos do Estado; ou permutar por outros imóveis no espaço
urbano da capital; enfim, por medida de economia, alguma coisa precisava ser feita
para justificar aquela grande propriedade.

Passa pela minha memória, com saudade, o dia em que Manoel chegou em casa
e disse:

—Márcia, prepare as crianças para irmos ao município de Esmeraldas, à fazenda
Santa Tereza. Vou a serviço, mas, teremos o prazer de rever os nossos amigos que
moram lá, tenente Raul Chaves Mendes e D. Vanda.

Fiquei contente, porque foi o primeiro casal com quem convivi, depois de
casada, em Belo Horizonte, pois morávamos na mesma rua, no Prado.

Chegamos, finalmente, depois de duas horas de viagem, à casa principal da
fazenda Santa Tereza, velha, mas confortável e acolhedora, devido aos cuidados do
casal amigo.

Depois de saborear o delicioso almoço que só a 1/anda poderia fazer, Manoel
foi percorrer a fazenda, a cavalo, com o tenente Raul e nós, 1/anda e eu, levamos os
nossos filhos também para passear, ver as galinhas, os gansos, patos e marrecos na
represa, depois à horta, com muitas verduras.

O dia todo foi de trabalho para vistoriar os recantos e as benfeitorias existentes
e, à hora do jantar, Manoel e Raul ainda conversavam sobre as deficiências daquela
propriedade e quanto à necessidade de desativá-la daquelas funções a que se propunha.

Depois do jantar, assentados na varanda do casarão, somos surpreendidos com
a visita dos moradores da fazenda, os militares e esposas que lá trabalhavam.

Vieram o sargento Geraldo Ribeiro com a esposa D. Naire sua irmã Helena; o
sr. Francisco Assis e D. Targina; o sr. Henrique e D. Raimunda, e muitos outros.

O sargento Geraldo Ribeiro trouxe o violão, pois já sabia do meu gosto pela
música e já havia selecionado algumas para que eu ouvisse.

Era um grupo excelente de cantores e apresentaram alguns números que eu
não conhecia.

Pedi licença, então, aos anfitriões amigos, Raul e Vanda, e fui me juntar aos
visitantes para também cantar. Cantamos, então: "Sertaneja", "Luar do Sertão",
"Maringá", "Elvira Escuta", "O Destino Desfolhou", "Ouvindo-te" e "Chão de
Estrelas".

E muitas outras músicas brotavam naquele clima de encantamento natural que
se criou, com a lua que veio aparecendo, primeiramente medrosa, depois majestosa,
por detrás daquela serra de relevo delicado, no cimo da qual minha filha Maria



206 - Márcia de Sousa Almeida

Cwli, pensou fazer, algum tempo depois, uma capelinha para homenagear a santinha
Maria Goretti.

A Mãe-Lua foi crescendo, brilhando e, quando fomos para dentro da sala, devido
ao frio, ela já estava alta, muito longe, iluminando feericamente aquele casarão e o
aglomerado do Quartel, onde moravam todos os remanescentes cavalarianos da Remonta.

À luz de uma lamparina de querosene, Manoel  eu entramos para dormir num
quartinho, onde havia uma cama de casal e outra caminha para as crianças. Juntamos
as duas camas para nos acomodar e aos nossos quatro filhos: Maria Cali, Cláudio
Antônio, Fernando José e Maria Ângela.

As crianças dormiram logo. Manoel, preocupado com a destinação daquela
propriedade, falava-me da precariedade das benfeitorias daquele patrimônio do Estado
e da situação funcional dos militares, que já estavam ali há tantos anos, sem escola
para os filhos e com baixos soldos.

Falávamos, também, das nossas dificuldades quotidianas; dos nossos filhos e
dos filhos dos soldados no Quartel, tão mal-instalados nos grandes centros; no
destino de crianças sem lar, sem agasalhos.. .quanta gente sofrendo!

De repente, na escuridão daquele quarto, Manoel segura na minha mão,
emocionado, como se houvesse caído sobre ele um jato de luz, transportando-o aos
páramos celestiais, devido à grandiosidade da escalada, repete alto, as súplices
palavras do Governador Milton Campos:

- _ampararamparar o menor antes que se torne um foragido da justiça...

Inebriado pela limpidez da inspiração, Manoel levanta-se, de um salto, dizendo:

- Márcia, e se a Polícia Militar aproveitasse esta fazenda para abrigar menores
abandonados?

Embargada pela emoção de que fui imediatamente tomada, consegui dizer:

—Sinto que Santa Tereza (havia uma capelinha da grande Doutora da Igreja,
na fazenda), a Grande Mestra, está trazendo à sua cabeça a luz para a solução de que
você necessita!

Após uma pequena e refletida pausa de nós dois, como se estivéssemos diante
de uma encruzilhada e do longo caminho a ser trilhado, como trabalho de plena
dedicação a nós confiado por desígnios mais elevados, disse-lhe, com toda serenidade
e convicção:

- Conte comigo, Manoel, para essa empreitada. Sinto que essa é a missão da
nossa vida...

Eis, aí, com toda a simplicidade, própria das grandes decisões para as quais os
homens são intuídos na construção de uma humanidade mais justa, o embrião da
história de uma obra que estava ali surgindo.
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Naquele quartinho mal iluminado pela lamparina de querosene, no casarão da
fazenda Santa Tereza, no município de Esmeraldas, na região central de Minas Gerais
e do nosso sofrido e esperançoso Brasil, na discriminada América do Sul, e num
planeta em processo de lenta depuração, brotava, numa madrugada de lua cheia,
uma simples idéia que, no entendimento pelo menos das pessoas mais sensíveis,
constitui marco na história da educação...

00
No dia seguinte, muito cedo, ao tomarmos o café e já preparados para o

regresso a Belo Horizonte, Manoel falou com o ten. Raul sobre o ocorrido à noite.

O ten. Raul, considerado excelente oficial dentro da Polícia Militar, recebera
da família, em Uberaba, esmerada formação moral e social. Havia terminado o curso
normal naquela cidade, sendo professor, portanto seria, potencialmente, um oportuno
companheiro para a nova cruzada. Era bem casado, amigo dos habitantes da fazenda
e da pequena comunidade que morava nos terrenos daquela propriedade rural do
estado.

Manoel e o ten. Raul foram ao escritório para as formalidades do "Termo de
Visita", determinada pelo Comando Geral e para as recomendações finais. Ficou
acertado que o tenente Raul redigiria um oficio ao Comando Geral, comunicando a
visita do major Manoel J. de Almeida à fazenda, correspondência burocrática e uma
outra carta particular, separadamente, para o major Manoel J. de Almeida, falando
das probabilidades de se aproveitar a fazenda para os projetos futuros. As duas
correspondências vieram, na pasta dos documentos, para Belo Horizonte.

Quando chegamos à nossa residência, voltando à rotina de vida, Manoel
confiou-me que estava meditando muito, estando preocupado em apresentar ao
Comandante Geral a sugestão quanto ao aproveitamento da Fazenda da Remonta,
para amparar menores abandonados. Observa, com cenho mais sério e compenetrado
que o natural:

- A questão não é fácil, é muito complexa, Márcia...

Refletia e expunha suas preocupações sobre a circunstância de que tima
corporação policial-militar, especialmente pelo aspecto policial, vem cumprir,
naturalmente, no desempenho de sua missão, papéis de repressão à criminalidade,
sendo admitida universalmente como o agente policial, de formação comum, capaz
de adotar métodos excessivos, que o tornam dos mais inconvenientes no contato
com os problemas sensíveis da criança e do adolescente.

Considerava que seria um grande desafio, pois significava a mudança de
paradigma e da missão institucional precípua da atividade policial e talvez essa
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"novidade" não fosse completamente assimilada pela sociedade mineira, fundada em
valores sabidamente mais conservadores.

- Mas vale a pena lutar, Manoel. A causa é justa.
Conversamos intensamente, durante dias seguidos e então ele, confiante e

decidido, disse:
- Vou ao Comandante Vargas hoje, falar-lhe dos problemas que encontrei na

Fazenda Santa Tereza e, com coragem, apresentarei as minhas idéias, agora já bem
mais amadurecidas.

O Coronel Vargas, sempre atento às causas que beneficiassem a sociedade civil
e militar, precisava integrar-se ao grupo de apoio solicitado pelo governador Milton
Campos. A Polícia Militar tinha considerável potencial de oficiais de requintada
cultura e nos seus quadros já havia recursos humanos lidando com os problemas do
serviço social, serviço médico, com renomados psicólogos, psiquiatras, um grande
acervo sociocultural, que permitiria enfrentar com sucesso o novo problema, com
seriedade, com competência técnica e sem o amadorismo próprio dos charlatões.

Os próprios alunos do Departamento de Instrução - DI., cujo objetivo era o
de treinar os homens postos a serviço da ordem, receberiam essa iniciativa como
uma oportunidade magnífica de atuação dinâmica e inovadora, diante da
oportunidade de uma ação social amplificada e motivadora para os seus trabalhos.
Os militares, oficiais e praças, vendo aqueles meninos desassistidos - sementes do
crime - serem transformados em homens dignos, íntegros e essencialmente bons - os
futuros cidadãos de que a pátria tanto necessita - teriam, no cumprimento desse
novo mister, a realização de seus ideais, tornando-se co-responsáveis pela formação
desses novos homens subtraídos, potencialmente, da criminalidade. Estariam
contribuindo para minimizar as situações geradoras de novos Zé Muniz.

Seria um laboratório vivo, termo que Manoel passou a utilizar com freqüência
a partir daí, onde muitos se beneficiariam das trocas de experiências variadas e das
reações positivas que seriam desencadeadas, induzidas e catalisadas no conjunto da
sociedade.

O Coronel Vargas ouviu entusiasmado as explanações de Manoel de Almeida.
Leu a carta do ten. Raul Chaves Mendes ao major Manoel de Almeida, apresentando
o quadro real da fazenda Santa Tereza, e a manifestação da disposição de colaborar
na nova empreitada em favor do menor abandonado proposta pelo major Almeida.

O Coronel Vargas ficou feliz, entendendo genuinamente o alcance da idéia e,
vibrando antecipadamente com o valor da causa , disse:

- Major, ponha no papel, em duas páginas no máximo, uma síntese dessa tese
já desenvolvida que eu vou levar, agora, ao conhecimento do dr. Pedro Aleixo.
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O dr. Pedro Aleixo, então Secretário do Interior do governo Milton Campos,
ficou muito interessado, principalmente porque admitia ser aquela proposta de
trabalho sui generis: possuía conteúdo e grande alcance social, em que pesasse
proceder do meio de uma Polícia Militar. O Secretário, com lucidez, anuiu quanto ao
interesse de sua secretaria por apoiar a proposta.

- Vamos levar a notícia ao Governador.
O dr. Milton Campos recebeu a comissão, ficando emocionado porque verificou

que o apelo que ele fez à sociedade havia encontrado eco e repercussão, mesmo
inesperados, no âmbito de uma corporação militar, de onde, ele admitiu, jamais
esperaria receber colaboração dessa natureza.

O dr. Pedro Aleixo chamou o major Manoel de Almeida ao seu gabinete e
disse-lhe:

- O Governador agradece a colaboração da Polícia Militar e incumbiu-me de
lhe dizer para preparar um Plano de Trabalho, com exposição de motivos, etc., para
orientar as ações que serão desenvolvidas.

Manoel recebeu com certa reserva e até surpreso o convite para fazer o Plano,
chegando mesmo a ponderar que, na recém-criada Associação Mineira de Proteção à
Criança, havia grandes técnicos, assistentes sociais e psicólogos, especialmente no
grupo de D. Helena Antipoff, os Souza Lima e muitos professores de gabarito da
secretaria de Educação. Teriam todos eles, certamente, melhores condições de
produzirem o Plano de Trabalho para execução da Polícia Militar...

- O Governador entendeu que a proposta é criativa, fora dos padrões e portanto
quer que o senhor, major Almeida, faça o Plano. Os outros educadores, das demais
áreas, apesar de conhecerem muito sobre educação, não propuseram nada igual;
portanto...

Então, com disciplina, o militar, tornado naquele momento educador, disse:
- Senhor Secretário, já que o Governador quer, eu farei o Plano.
Manoel foi para casa, muito nervoso, sentindo o peso da responsabilidade de

desenvolver um trabalho para o qual ele não havia sido preparado de forma específica.
Sentia intuitivamente que podia realizá-lo, mas a humildade natural e modéstia

inatas, características de seu caráter, lhe mostravam que outros estariam mais aptos
para a consecução da tarefa tão complexa: transformar militares em educadores e
recuperar crianças através do trabalho abnegado, prevenindo hoje, para não ter mais
tarde que reprimir o criminoso. E a tarefa era mesmo indelegável...

Como se diz, uma verdadeira Mensagem a Garcia; Manoel sempre comentava
quando queria que algo fosse feito incontinenti pelos seus filhos, recordando a história
de um comandante que desejou que uma mensagem estratégica fosse entregue a
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Garcia e chamou três dos seus comandados. O primeiro perguntou quem era Garcia
e foi ) por isso, recusado; o segundo, também recusado, perguntou onde estava esse
tal Garcia; o terceiro, a quem o comandante confiou imediatamente a mensagem,
apenas solicitou que ela lhe fosse entregue efoi sem mais delongas levá-la a Garcia.

Após o relato dos fatos, senti imediatamente todo o significado da árdua
tarefa que se divisava pela frente. O Plano era apenas o começo, depois viria sua
implementação. Era o início verdadeiro da obra caiomartiniana, era o momento de
semearmos o que havíamos ambos colhido em nossas existências até aquele momento.

Sentindo-me calma, tranqüilizei-o também, dizendo-lhe carinhosamente,
parafraseando uma tirada bem-humorada dele, de anos atrás, quando estudávamos
juntos numa pensão no Rio de Janeiro:

- Vamos tocar piano a quatro mãos...

Coloquei uma mesa em nosso quarto e começamos a selecionar alguns trabalhos
de Amaral Fontoura, José Nava, Glória Quintela, Nelson Alencar, Piaget, Lourenço
Filho e alguns relatórios sobre o Serviço de Assistência ao Menor - mais conhecido
pela sigla SAM, do Rio de Janeiro, instituição que se tornou famosa pelas sucessivas
rebeliões traumáticas ao longo dos anos de sua existência, além de outros trabalhos
de conteúdo social e educacional.

Com a minha prática na área de educação, o "Método de Projetos" (tese final
de meu curso), começamos a preparar o Plano, dando a forma pedagógica, configurada
de acordo com as idéias mestras de Manoel.

Trabalhamos o resto daquele dia e a noite toda e, às seis horas da manhã,
Manoel batia à máquina a versão final. O Fernando, nosso filho do meio, havia
chorado à noite e Manoel o colocou no colo, então ele se acalmou e ficou prestando
atenção no pai a datilografar o texto, realizando as inserções e adaptações finais.

O comandante Vargas e o próprio Secretário, dr. Pedro Aleixo, haviam sugerido
dar à obra o nome de um antigo servidor, ligado à educação da criança ou a um
militar, com larga folha de serviços prestados à Polícia Militar, ou o nome de algum
educador...

Manoel não achava adequada a adoção de nomes de santos e não lhe agradava
nomes de pessoas famosas, ou cujo mérito pudesse ser discutido.

Fui então para a cozinha preparar o café no primeiro andar da casa; meia hora
depois, Manoel gritava do quarto de cima e descia arfante, em lances, a escada
interna:

- Márcia! Márcia! Heureca! Achei o nome, finalmente.
()iiiI ÁÃ,i,,n,/)
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- Caio Martins!...
- Oh! Que maravilha, melhor inspiração não há... Ninguém discutirá e todos

entenderão imediatamente o sentido da obra pela grandeza daquele jovem escoteiro
devotado ao bem.

Esse diálogo aconteceu em Belo Horizonte, na manhã do dia 27 de setembro
de 1947, em nossa residência, à rua Plombagina, 562, no bairro Floresta. Manoci
havia sido presidente da Federação Mineira de Escoteiros e conhecia em profundidade
toda a filosofia de Baden Powell e toda a história edificante sobre o garoto-escoteiro
Caio Vianna Martins, morto, tragicamente, num desastre na Serra da Mantiqueira,
num ajuri escoteiro.

00
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Plano da Granja-Escola Caio Martins

PLANO DE ORGANIZAÇÃO DE UMA GRANJA-ESCOLA

- DOS FINS

A GRANJA-ESCOLA 'CAIO MARTINS", dirigida por elementos da Força Policial e
sob o patrocínio desta, tem por objetivo recolher menores abandonados e desvalidos, normais, de 8
a 12 anos, enviados pelo Serviço de Menores do Estado, ministrando-lhes educação e realizando a
sua adaptação ou readaptação social.

II- NOME

Caio Martins é um pequeno herói do Escotismo, essa insuperável "escola de caráter", na
feliz apreciação de Desjõrdin. Os anos decorreram após a tenebrosa noite de 19 de dezembro de
1938, na Serra da Mantiqueira, mas não conseguiram apagar da lembrança de quantos tiveram
conhecimento do fato: o exemplo de bravura e abnegação daquela adorável criança de 15 anos de
idade. Hélio Marcos e Gerson Stuf não puderam assistir ao resultado da tremenda hecatombe,
pois estavam mortos.

Caio Martins, no entanto, é espectador e Vítima daquele cenário de carros engavetados e
de ferros retorcidos, onde gritos de socorro e gemidos lancinantes caracterizavam o ambiente. Eis
quando ao recusar a padiola que lhe era apresentada, Caio Martins profere aquelas palavras que o
torrtaram inesquecível: "O ESCOTEIRO ANDA COM AS PRÓPRIAS PERNAS". Momentos
depois vai se reunir aos seus companheirinhos Gerson e Hélio, deixando no Escotismo Nacional
um legado de fé e de amor aos ideais que desposava. O seu exemplo é um valioso patrimônio
moral que deve ser sempre lembrado. O seu nome é o mais digno de figurar como patrono de uma
escola para menores.

III -A SEDE

A Granja-Escola será instalada e funcionará na Fazenda Santa Tereza, sita a 60 quilômetros
desta Capital. Na sede da Fazenda estão previstas, em linhas gerais, as seguintes obras:

a) de adaptação, a serem realizadas em um ou dois prédios ali já existentes, objetivando
receber logo 18 crianças, que inaugurarão o estabelecimento;

b) construções novas, obedecendo o plano das edificações da Granja-Escola, que prevê a
execução de uma série de residências no estilo sóbrio e ameno das moradias rurais, bem
distanciadas do tipo "pavilhão" dos patronatos e reformatórios;

c) montagem de uma pequena usina, com a capacidade aproximada de 10 HP, caso não
seja possível conseguir-se a energia da usina da Serra Negra, concessão que facilitará
consideravelmente a execução da obra ora delineada.
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IV - DOS MEIOS

A Granja-Escola contará, para o seu funcionamento, com os seguintes meios:

- Fornecidos pela Força Policial:

A - Pessoal:

a) - praças, como as que já estão servindo na Fazenda Santa Tereza, que se revelem
capazes de adaptar-se à situação nova de uma Granja-Escola e que sejam dotadas da
necessária aptidão para as atividades de monitor e professor;

b) - serviços técnicos da Seção de Engenharia, para o planejamento das construções e
mão-de-obra necessária à execução das mesmas;

e) - oficiais, inclusive o Diretor da Fazenda, para constituírem o
Conselho Técnico de Ensino.

B -Material:

a) - meios de que dispõe a Fazenda (transportes, tijolos, pedras, madeiras, etc.); sem
prejuízo da finalidade que tem a própria Fazenda perante a Força;

b) - camas para 32 crianças e 1 máquina de escrever.

II -Fornecidos pela Secretaria do Interior:

A- Pessoal:

O que se fizer necessário, além do fornecido pela Força, e que se conseguir
mediante entendimentos do Conselho ou seu Diretor com o Serviço de Menores ou com o
Sr. Secretário do Interior.

B- Material:

a) - de construção,	existente na Fazenda, como: cal, tintas, ferragens, cimento, instalações
sanitárias, etc.;
b) - vestuários e roupa de cama;
e) vasilhame, talheres, toalhas, etc., para instalação da cozinha e refeitório;
d) - gêneros para a alimentação, calculados mediante tabela a ser estudada, tomando-se por base os
estabelecimentos congêneres, ou verba 'per capita", a isso destinada;
e) - 1 máquina de costura.

III - Meios Diversos - como os oriundos da própria atividade de Granja.
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V -DESENVOLVIMENTO DO PLANO

A) - Parte de adaptação e seu objetivo

Está sendo adaptada, afim de abrigar 18 menores, dentro de 20 dias, presumivelmente, uma
casa colonial de 5 cômodos, destinada a dormitórios dos abrigados, casa que será também
residência do encarregado e de sua família. A sua instalação sanitária, embora modesta, é higiênica
(fossa seca) .Em caráter provisório, o refeitório será na atual casa do Diretor da Fazenda.

Esta primeira experiência, iniciada com grande simplicidade, visa um fenômeno de dupla e
recíproca receptividade entre os educandos e educadores. Para isso, um trabalho de orientação já
vem sendo feito com os elementos da Fazenda, no sentidb de predispô-los a uma ação útil e
construtiva no manejo dessas pequeninas vítimas que quase sempre se encontram em estado de
desajustamento social. Tem-se ressaltado, nas preleções feitas a esse propósito, a vida instintiva
que a criança leva antes de ser abrigada, entregue ao seu próprio destino, sem conhecer a
obediência sequer aos seus entes mais queridos. Visando esse entendimento e a inadiável
necessidade de preparar homens para a nova modalidade de trabalho, deliberou-se iniciar, desde
logo, as atividades da Granja-Escola. A não ser esta razão de ordem pedagógica, nenhuma outra se
impunha de modo a não permitir esperar que as çousas fossem, antes, convenientemente dispostas
para se poder dar início à obra educacional. Esses 16 meninos constituirão os pioneiros do magno
e delicado empreendimento a que nos arriscamos. Serão eles também os construtores da Granja
que vão habitar. Se bem orientados no sentido do objetivo em mira, terão em breve
consubstanciado o espírito de uma organização que alguma cousa poderá fazer em prol da
sociedade.

B) - Projeto das edificações novas

A seção de Engenharia da Força já se encontra fazendo o levantamento dos terrenos
julgados mais adequados à localização das principais construções. Além das casas residenciais,
todas elas comportando dependências destinadas ao chefe da família, pequenos alojamentos para
os internados, refeitório geral e instalações sanitárias, serão construídos outros prédios para
oficinas e escolas. Estabelecimento de tipo congregado.

Será, não obstante, orientado no sentido de compensar esse sério inconveniente psicológico.
Na Granja-Escola não haverá pavilhão X ou pavilhão Y, mas apenas residências comuns, que
serão distinguidas tão somente pelo nome do seu morador: chefe, família do chefe ou internado.

VI - ORGANIZAÇÃO - A Granja-Escola CAIO MARTINS terá a seguinte organização:

A - Conselho Técnico de Ensino;
B - Seção de Educação e Ensino;
C - Seção de Saúde.

O Conselho Técnico de Ensino será constituído de três oficiais da Corporação, inclusive o
Diretor da Escola, designados pelo Secretário do Interior, por indicação do Comando Geral.
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Este Conselho responde perante o Serviço de Menores do Estado pela orientação pedagógica
e estado geral do estabelecimento. Sempre que, julgar necessário, solicitará a assistência técnica do
S.M.E, o qual estará sempre em contato e por cujas normas e diretrizes se orientará.

A seção de Educação e Ensino é diretamente subordinada ao Diretor da Escola e
compreende:

1) - ensino primário:
2) - ensino profissional:
3) - educação física e escotismo:
4) - ensino religioso.

a) - O ensino primário, o ensino profissional, a educação física e o escotismo são atividades
diárias e paralelas que se alternam de conformidade com programas organizados anualmente. O
ensino profissional será precedido de uma verificação psicotécnica ou de cuidadosa observação do
menino, salvo se esta já vier indicada pela seção de Triagem do S.M.E. no respectivo prontuário.
Compreende também a parte artística (música, desenho, arte decorativa, etc.). Entre outras
atividades profissionais, os meninos podem se dedicar às seguintes: carpintaria e marcenaria;
horticultura; avicultura, apicultura e suinocultura; alfaiataria, sapataria; serviços de pedreiro; noções
de mecânica e datilografia.

b) - O escotismo, a educação física e o ensino religioso completarão os fundamentos da
educação integral que se objetiva: o físico, o moral e o intelectual. A educação física racionalmente
praticada torna a criança mais saudável e desembaraçada, auxilia o seu desenvolvimento somático e
aumenta a sua resistência contra as moléstias. O escotismo, o mais completo método de educação
extracurricular, proporciona agradáveis atividades de campo, onde o menino adquire hábitos morais
que consubstanciarão o arcabouço de sua personalidade nascente. E além disso veículo de
aprendizado de assinalada significação. Utilizando-se das tendências naturais como meio educativo,
enseja a todo instante a revelação de novos valores. Através de simples lições de cousas e de práticas
elementares, permite a aquisição de proveitosos conhecimentos.

e) O ensino religioso, a cargo do Capelão Militar da Força, será ministrado inicialmente duas
vezes por mês, no primeiro e terceiro domingos do mês.

A seção de Saúde será dirigida por um enfermeiro, sob a orientação do S.S. da Força. Em
cada residência haverá uma pequena enfermaria, recebendo os doentes cuidados da própria família
com que residam. Os casos de maior gravidade serão tratados em hospitais desta Capital, sob as
expensas do Serviço de Menores do Estado.
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VII - ATIVIDADES DO MENOR

Aconselham os técnicos em questões de menores que estes, uma vez recolhidos, estejam
sempre em atividade, pois a vida ociosa acarreta instabilidade e inquietude, mormente quando se
trata de grupamento de personalidades muito variadas. A criança necessita estar constantemente
ocupada em qualquer coisa, seja trabalho, estudo, atividade esportiva ou escoteira, evitando-se, é
claro, a sua fadiga, física ou mental. A Granja-Escola poderá proporcionar ao menor uma vida de
construtivo labor. O ambiente agradável e acolhedor da Fazenda será o elemento afetivo a oferecer
o primeiro ensejo à educação, predispondo o garoto a uma alegre e promissora iniciação.

VIII- DOS EFETIVOS

Como ficou dito, a Granja-Escola iniciará suas atividades, a título de experiência, com o
reduzido número de 18 menores. Justificou-se a medida. Com  essa orientação, dar-se-á ensejo a
que o pessoal designado vá aos poucos se adaptando às novas atividades, antes que tenha as suas
responsabilidades avolumadas por um número maior de alunos.

Em futuro próximo poder-se-á elevar esse número para 100, efetivo em que se estabilizará
durante o tempo necessário à apreciação dos resultados do empreendimento e a aquisição, por
parte do pessoal encarregado, do indispensável tirocínio para fazer face a novos e mais vultosos
objetivos.

As residências a serem construídas abrigarão, cada uma, até 25 menores, número que não
deve ser excedido, afim de que se conserve o característico familiar nas moradias da Granja-
Escola. A formação pessoal do menino é o objetivo primordial do estabelecimento, cujo efetivo
aumentará na medida de suas possibilidades.

IX -DURAÇÃO DO APRENDIZADO

Os menores poderão permanecer na Granja- Escola até os 18 anos, quando serão
encaminhados a Outros estabelecimentos de educação ou voltarão à casa dos pais ou responsáveis.
Poderão sair também para se empregar, nesta Capital ou no interior do Estado. Em qualquer dos
casos, o desligamento do menor se fará mediante ordem da autoridade competente, por pedido
interessado, ex-ofício, ou por proposta do Conselho Técnico de ensino.

Também serão encaminhados a Outros estabelecimentos especializados ou reformatórios os
menores que se mostrarem refratários aos processos normais de ensinamento ou que hajam
praticado faltas ou delitos que possam comprometer a orientação educacional da Granja-Escola.

A Direção do Estabelecimento envidará seus esforços no sentido de encaminhar os seus
alunos na vida prática, conseguindo-lhes emprego ou colocando-os sob a proteção de pessoas de
comprovada idoneidade moral, acompanhando em ambos os casos a sua trajetória, até que os
possa considerar perfeitamente integrados em meio salutar e digno.
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X - UNIFORMES

O vestuário dos menores compreenderá dois uniformes. Os primeiros, de mescla azul ou
de brim cáqui, serão amplos, no estilo "macacão", porém separados o blusão da calça e terão,
ainda, as seguintes peças: cueca, camisa, botina de elásticos laterais e "casquete". O uniforme de
passeio será semelhante ao usado pelos escoteiros de terra, o que de certo modo facilitará a
existência e o florescimento dessa salutar atividade que o plano prevê como principal
responsável pela moral dos menores.

XI—CONCLUSÃO

Estão aí, em rápidos períodos, as linhas mestras de plano. Nem tudo poderá ser ressaltado
convenientemente, senão quando o estabelecimento estiver em pleno funcionamento. Só então
será possível constatar a existência e a significação de certos detalhes aparentemente simples.
Por outro lado, não parece de bom aviso a elaboração de esquemas grandiosos, apriorísticos e
impressionantes, precedendo o evento de uma obra modesta.

A Granja-Escola CAIO MARTINS vai começar sua vida segundo a singela expressão do
seu imortal patrono, "caminhando com as próprias pernas". Por isso quer iniciar sua rota
conduzindo bagagem não muito pesada. No futuro, se puder, ela mesma contará sua história.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 1947.

(Ass. Manoel José de Almeida, Major)

O Lar dos 18 Meninos - O Paiol

Tendo o expediente do Plano da Granja preparado, Manoel foi levá-lo ao
CoronelJosé Vargas da Silva para a sua apreciação.

Resolvem ir, naquela manhã mesmo, ao Gabinete do Secretário do Interior e
colocar nas mãos de dr. Pedro Aleixo todo o documentário organizado.

Poucos dias depois, Manoel é chamado para comparecer ao Conselho da
Associação Mineira de Proteção à Criança.

Após ter sido lido e estudado, o Plano enviado à Associação pelo Secretário do
Interior recebe comentários dos setores técnicos:

- Queríamos que o senhor viesse aqui e ouvisse de viva voz a impressão
magnífica que nos causou o Plano elaborado pela Polícia Militar e apresentado ao
Senhor Governador, sobre a redenção do menor em nosso estado.
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E conclui:

- ...nós  educadores, percorremos as mesmas trilhas, os mesmos caminhos e
nunca pensamos nesta doutrina, nesta orientação que o senhor preconiza para a
criança carente: uma Granja-Escola na antiga "Fazenda" com os menores morando e
aprendendo de forma sadia, no meio rural e em Lares verdadeiros. E inédito! E é
inacreditável!

00
Em audiência com o Secretário do Interior:
- Como é, Major, em que dia inauguraremos então a obra? O Governador está

eufórico e louva a ação da Polícia Militar Mineira.
- O Senhor, por favor, espere um pouco, Dr. Pedro. É preciso amadurecer em

mim mesmo a idéia de Caio Martins. Ela é maior do que eu imaginei no primeiro
momento.

E0 ali de dezembro de 1948.

Senhor Major Manuel José de Almeida-
Saudações.

Julgo ser ato de justiça, manifestar-
lhe meus aplausos à sua atuação na organização
da Granja Escola Caio Martins e na direçio
como presidente do Conselho de Ensino da re-
ferida Escola.

Quando o Senhor Governador Mliton Cam-
pos, por entre dificuldades que me dispenso de
pormenorizar, deliberou devotar-se aos proble-
mas de asslstncia social, consldbei da maior
Importância convocar para cosa tarefa a 'olícia
Militar de Minas dentro da qual numerosos elemen-
tos jí se haviam revelado interessados na solu-
ção de problemas assistenciais.

Por indicação do Senhor Comandante Coro-
nel José Vargas da Silva, coube a Vossa Senhoria
a tarefa de planejar a granja-escola Caio Mar-
tino.

Sua colaboraçio com o Govrno tem sido
de dedicaçio Inexcedivel e graças a ela em gran-
de parte, conta nesta hora o Estado com maio um
estabelecimento que pode, sem favor, ser consi-
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UflEO DECIDAS OCRAIS
CASINErEQO SECRETÁRIO 50 INTERIOR

Não somente na concepção do empreen-
dimento, mas tambem na realização do piano,
seus esforços tm sido incessantes e fazem jiz
rs referncias nesta carta consignadas.

Acrescento ainda que nunca chegou ao
meu conhecimento que haja Vossa Senhoria, como
oficial da Policia Militar ou Chefe de Gabine-
te do Comando Geral, assumido qualquer atitu-
de de carater po]ítico-partidrio, nem criado,
por inspirações facciosas, embaraços a elemen-
tos de qualquer partido. &lis, sendo not6rio
que o Govçrno do Estado faz questão da maior
isenção por parte de todas as autoridades, se
outra fosse a conduta de Vossa Senhoria que não
a que vem acima assinalada, não se compreende-
ria que continuasse no exercfcio de funções de
confiança, como as que presentemente exerce.

Com muito aprço, subscreve-se atencio-
samente,

uTTTfl	fI,I

Passados os primeiros momentos de euforia, com a notícia de que o governador
Milton Campos recebera com agrado o Primeiro Plano para a organização dos
trabalhos em favor da criança, foi constituído um Conselho de Ensino, composto por
dedicados militares, designados pelo CoronelJosé Vargas da Silva.

Este Conselho de Ensino era presidido pelo então chefe do gabinete do
Comandante Geral, major Manoel José de Almeida, tendo como membros, os primeiros-
tenentes José Geraldo de Oliveira e Rodolfo Alves Soares e o diretor da Fazenda Santa
Tereza, primeiro-tenente Raul Chaves Mendes.

Voltamos logo à fazenda Santa Tereza, para que fosse determinado o local em
que seriam acolhidos os primeiros menores.

Percorremos as velhas casas existentes na Fazenda, todas modestas e
dificilmente recuperáveis para tal finalidade.

Já era idéia de Manoel de Almeida, desde nossas primeiras discussões, começar
a obra adotando o Sistema de Lares, como processo educativo. A criança que perdeu
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um lar, a sua modesta casa, precisa, no mínimo, de um novo lar semelhante ao que
perdeu; ou um melhor.

Em Minas Gerais, tradicionalmente os lares são populosos, com muitos filhos.
Começamos a analisar esses argumentos, levando em conta o número de filhos de
nossos pais, nossos próprios familiares. A mãe de Manoel teve 14 filhos e a minha
mãe 26; então fizemos uma média e vimos que poderíamos formar um Lar com
número entre 18 e 25 crianças, com problemas disciplinares e vivenciais contornáveis,
cm princípio, considerando-se a nossa própria experiência de convivência familiar.

Sem dispor de muitos recursos, construção modesta e simples, os primeiros
garotos poderiam ocupar o velho paiol da Fazenda Santa Tereza.

Para quem nunca viu um paiol, gostaria de informar que se trata de um local
onde é depositado o milho colhido numa fazenda, para ficar ali armazenado por
algum tempo até ser usado para ração, aos poucos.

Era coberto de telhas, com revestimentos de alvenaria laterais, sem umidade,
bem confortável e sua arquitetura lembrava a dos casarões coloniais. O paiol já era
todo assoalhado, com tábuas largas e resistentes. Manoel deu ordens para que se
ampliasse sua área útil, para a inclusão de instalações sanitárias em número adequado
e para a cozinha. Para os alunos estariam reservados os dois quartos já existentes e,
no meio, o largo corredor seria transformado em sala para as refeições. No fundo, o
quarto do casal, os pais das crianças.

Enquanto na fazenda se executavam todas as determinações do major Almeida,
em Belo Horizonte já se procurava localizar os primeiros menores a serem levados
para o novo Lar que se organizava rapidamente.

Manoel foi à Cidade Ozanam, com o diretor-tenente Raul Chaves Mendes, para
receber os 18 primeiros menores que iriam dar início à obra educacional tão aguardada
pelos setores governamentais.

As crianças, assentadas num velho caminhão, cedido pelo Comando Geral,
dirigido pelo sargento Edson Vale e um auxiliar, passaram na nossa casa, à rua
Plombagina, n.° 562, no bairro Floresta, em Belo Horizonte.

Preparei logo um almoço gostoso e farto, bem ao gosto da garotada, que iria
percorrer cerca de 60 quilômetros entre Belo Horizonte e a Fazenda Santa Tereza,
em Esmeraldas. Alguns tomaram banho, outros começaram a se entrosar com os
meus filhos e a brincar com os pequenos, subindo e descendo a escada de nossa casa.

Gostaram dos refrigerantes e, já mais à vontade e desenvoltos, pediam para
repetir a dose daquela bebida, acho que "Mate-Couro" ou "Guarapan", bebidas
populares à época.

Estavam risonhos e felizes, sem saber que seriam os artífices da construção de
uma grande e nobre obra, monumento de marcante sentido cristão, profundo e
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humano, em favor de uma sociedade melhor. Estavam magros, doentes, alguns
esquálidos e, no entanto, agigantavam-se aos nossos olhos, como guerreiros romanos
prontos para a conquista de vitórias.

São eles os nossos dezoito heróis:

1. Agenor Gonçalves dos Santos
2. Antônio Pereira
3. Domingos Sávio dos Santos
4. Edgard Neves Santana
S. Eli dos Santos
6. Geraldo Brito
7. Jair Batista
8. João Batista
9. João Batista dos Santos
10. João Francelino da Piedade
11. Jaime da Felicidade
12. Joel Augusto dos Santos
13. José Antônio da Silva
14. José Francisco dos Santos
15. Luís dos Santos
16. Orlando Silva
17. Raimundo Ângelo e
18. Sílvio José Donato.

Acomodaram-se disciplinadamente no caminhão para a viagem até Esmeraldas.
Aquele acontecimento, em 3 de janeiro de 1948, ficou gravado numa fotografia,

tirada no Parque Municipal de Belo Horizonte, testemunhando a bravura e a coragem
da Polícia Militar, tentando desfraldar a bandeira pela redenção da criança desvalida.

0
00

No dia 5 de janeiro, o governador dr. Milton Campos vai à fazenda Santa
Tereza para inaugurar a obra, acompanhado de seus secretários, autoridades da área
social e educacional de Belo Horizonte e de Esmeraldas.

Foi uma cerimônia simples, bem ao gosto do governador Milton Campos.

Almoço na casa do Diretor e a apresentação dos alunos ao Governador, no
próprio Lar— o paiol. O Governador, emocionado, agradeceu a ajuda da Polícia
Militar naquela empreitada tão dificil,
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O pensamento de Dewey, que se conforma com o princípio de que "Educação
não é preparação para a vida, mas educação é vida", encontra desde os primórdios
da Caio Martins sua melhor ressonância e concretização, pois ali se preparava o
ambiente em que a criança pudesse existir plenamente, no conceito do complexo
biopsíquico de desenvolvimento integral, para a melhor vivência num ambiente em
que tudo seria pretexto educativo, até mesmo as falhas de cada dia.

A filosofia do Lar foi a grande vitória do incipiente trabalho.

A criança que tem a sua cama, o seu armário para guardar os seus modestos
pertences e agasalhos dos rigores do vento e do frio das madrugadas no meio rural,
amparada por um pai e uma mãe que a tratam de forma indiferenciada e lhe dedicam
atenção incondicional; o café-com-leite, pela manhã; o almoço bem feito e farto; o
jantar; essa criança possui identidade e é feliz, pois acredita e sente que é
verdadeiramente amada e respeitada. Mais que o próprio ensino, o alimento e o teto,
ela é envolta num clima de afetividade de que todos os seres carecem.

À noite, sob a luz dos candeeiros e das lamparinas de querosene, cantam,
ouvem as histórias engraçadas dos acontecimentos diurnos dos companheiros, os
conselhos dos pais, tão amigos e atenciosos.

Naquele pedaço da terra esmeraldense, todos viviam, desde o primeiro dia, em
função daqueles menores, sabendo que deveriam praticar integralmente a verdadeira
Pedagogia do Amor, de D. Bosco:

- Ama estas crianças e elas farão o que quiseres.

A meninada espalhava-se pelos bucólicos e vastos recantos da Fazenda, subia
nas árvores, nadava no açude, improvisava os mais variados brinquedos.

Os garotos corriam atrás dos gansos, dos marrecos, das galinhas e dos cavalos.

No curral, a grande surpresa para eles foi a ordenha, vendo o leite espumoso
escorrer das tetas fartas das vacas e cair naquele latão em baixo. Arrisca o mais guloso:

- Posso tomar um pouco do leite da vaca?

Os demais atordoam o militar que ordenhava a vaca, com dezenas de perguntas:

- Este leite é igual ao leite dos leiteiros da cidade, que é vendido na carrocinha?
Por que o senhor amarrou a cabeça do bezerrinho? Por que aquela outra vaca não
está amarrada?Por quê? e por quê?...

Segundo a filosofia, aprende-se com a vida e pacientemente o militar ia
respondendo:

- Não, você não pode tomar agora o leite, antes a gente tem que fervê-lo para
matar os micróbios.
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- Esse leite é mais limpinho que o da carrocinha, na cidade, que muitas vezes
contém água misturada no leite.

- Este leite é puro, é docinho. Este leite sai mesmo é do peito da vaca...

- A cabeça do bezerrinho está amarrada nas pernas da vaca para a gente poder
tirar o leite sem que ele derrube a lata; é uma técnica de manejo de gado e a gente só
tira um pouco, deixa a maior parte para a alimentação do bezerro. Quando a gente
tira o leite a mais do que o bezerro mama, o organismo da vaca "acha" que são dois
bezerros que é preciso alimentar e, assim, produz cada vez mais leite e não falta para
o bezerro e para nós, entendeu?

- Aquela outra vaca não está amarrada porque não foi enxertada, não entrou
no cio...

Então, segue-se uma enxurrada de indagações:

- O quê que é micróbio, o quê que é cio, o quê que é enxertada?...

E, assim, antecipando-se ao que há de mais moderno em matéria de educação
integral, a sala de aula transferia-se para o curral...

Aos poucos, a meninada ia descobrindo os segredos do meio rural; a magia das
plantas ao germinar e florescer no bosque exuberante; a variedade do canto dos
pássaros; os córregos; a beleza do sol, vê-lo nascer e depois desaparecer, devagarzinho,
detrás da serrinha suave, cantando e festejando a majestade do sol e o brilho romântico
da lua, que a cada dia beijava o verde daquelas campinas tão viçosas.

Foi logo improvisado um campinho para as "peladas", à tarde. Com que alegria
as crianças voltavam ao Lar para o banho e o jantar.

À mesa das refeições, os meninos rezavam assim:

- Agradecemos, Senhor, os alimentos que acabamos de receber por Vossa Divina
Vontade.

Lá no alto, a velha capelinha, construída pelos primeiros moradores da fazenda.
Era ali o local escolhido para as novenas a Nossa Senhora, ladainhas, recitação de
terços, no final da semana. Os meninos rezavam silenciosos, mãos postas... (o que
estariam pedindo ou agradecendo?)

Foi logo solicitada a ida do capelão do Hospital Militar para celebrar, de vez
em quando, uma missa.

E com que prazer foi recebido o querido padre José Ribeiro Bastos, presença
ampla e alegre, expansiva, aguardada todos os domingos, não só pelas crianças, mas
pelos adultos residentes na Fazenda e, tempos depois, também por toda a comunidade.

O ensino primário já estava sendo oferecido através de professores rurais, que exerciam
a profissão naquelas redondezas, orientados pelo diretor, ten. Raul Chaves Mendes.
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Já eram professores da região:
Sr. Alcides Pinto, pequeno sitiante, que deixava a enxada no meio da sua

plantação, dava as suas magníficas aulas aos nossos garotos, pegava novamente a sua
enxada e voltava para casa, ao pôr-do-sol.

Sr. Geraldo Dias, homem bom, sério, excelente professor, ilustrava as suas
aulas contando aos alunos a vida dos grande santos, mártires da Igreja. A vida de São
Sebastião, o soldado guerreiro, era tão do agrado dos meninos que ele a repetia,
quase diariamente. Era casado com D. Geralda, mulher carinhosa e alegre, que nos
ajudava muito nas atividades corriqueiras da Caio Martins.

D. Joaquina, pessoa simpática, sempre com um sorriso nos lábios para ralhar
com as crianças, fazendo brilhar os seus olhos azulados, apesar de ter a tez muito
morena. Depois das aulas, oferecia bolinhos de feijão para a garotada.

Mas, como era bom ter conosco professores assim! Melhor ficar por aqui,
senão não há papel que permita falar de tantos mestres, ao longo de tantos anos...

As crianças participavam de algumas atividades profissionalizantes, de acordo
com a idade, pendores que se revelavam aos poucos e sob as vistas dos chefes e
professores.

Trabalhavam na horta, regando as plantas; davam milho às galinhas; recolhiam
os ovos; atividades muito atraentes para todos e eram observadas a aptidão e a idade
de cada aprendiz.

As oficinas artesanais iam surgindo aos poucos, atendendo às necessidades das
próprias crianças.

Com a construção do primeiro Lar propriamente dito, já estavam sendo
instaladas: a Marcenaria, a Carpintaria, a Serralheria-Mecânica, Bombeiro-Eletricista,
a Funilaria e a Olaria.

A Fazenda possui uma pedreira de onde se extraía o material para a base dos
primeiros Lares e das casas de funcionários.33

Os próprios meninos aprendiam a fazer tijolos na olaria, pintavam os lares,
confeccionavam as grades e colocavam os vidros nos basculantes. Participando do
processo construtivo de seus lares, jamais tivemos casos em que os meninos

Desta pedreira, retiraram-se as pedras para todas as obras da Caio Martins, para a construção da igreja matriz
de Esmeraldas e para o asfalto, hoje existente. Devidamente aparelhada, ela é fonte de renda nestes 57 anos
de trabalhos ininterruptos.
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pudessem vandalizar as vidraças ou pichar as paredes. A obra era deles, construída
para e por eles...

A alfaiataria também foi logo preparada para a confecção de calças e camisas
das crianças e os uniformes escolares.

Na sapataria eram feitas as sandálias (tipo franciscanas). Mais tarde, já se
faziam sapatos para serem vendidos; e que bons e bonitos sapatos eles faziam.

00
A fazenda Santa Tereza era um local não muito freqüentado pela gente da

região. Para lá eram levados os criminosos que a Polícia Militar capturava para
cumprir penas. Cheguei a conhecer o local específico, que era frio e úmido e onde
estas pobres criaturas pagavam os seus crimes.

Manoel de Almeida pediu ao diretor que fizesse desaparecer logo e para sempre
as marcas dessa triste realidade naquela fazenda.

O povo da região dizia, com medo:

- Lá está a Fazenda da Polícia do Estado... onde torturam os presos...
Percebemos que precisávamos fazer algo diferente para apagar aquelas marcas

que ficaram na cultura local e para alegrar aquele ambiente, trazendo a comunidade
circunvizinha para perto de nós.

Foi adquirido um órgão para a capelinha e, com entusiasmo e coragem, retomei
com toda a disposição aquela atividade de que eu mais gostava - tocar e cantar e
fazer todos cantarem comigo músicas sacras, folclóricas, populares e cívicas.

Organizei logo o primeiro "coro dos meninos", para cantarmos durante as
missas nos domingos e nas festas cívicas que promovíamos para alegrar a
meninada.

Depois das missas juntavam-se a nós os violeiros, com suas violas, violões,
rabecas e cavaquinhos e íamos para o bosque, aprazível, cheio de sombras. Às vezes,
à noite, quando nos reuníamos em torno da fogueira na atividade tradicional do
escotismo - o "Fogo do Conselho" -, os meninos cantavam comigo, brincavam,
subiam nas árvores não muito frondosas. O alarido que faziam era enorme, misturando-
se, sonoplasticamente, ao canto dos pássaros nas folhagens verdes do bosque, numa
espécie de competição magnífica de sons.

Conta a História do Brasil que José de Anchi eta, o santo jesuíta, conquistava os
aborígenes pela música. Todos tinham os sentimentos de medo ou mesmo de hostilidade
aplacados através dos sons musicais, que a todos envolvia, embalados os espíritos, tomados
pela disposição de concórdia e solidariedade humana.
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Sem nenhuma pretensão, é lógico, comecei a cantar e a perceber que o homem
rurícola já estava se aproximando... como o fazem os índios da floresta quando
sentem o clima favorável!...

Na capelinha não comportava mais o número de fiéis nos finais de semana. O
bosque ficava repleto de cavalos e mulas aguardando os seus donos, pois não havia
jipes, nem caminhonetes, carros ou bicicletas, naquelas paragens. Os rurícolas ficavam
assentados comodamente nos bancos de tábuas, improvisados, para os ensaios do
coral.

Comecei a fazer cópias das letras das músicas que eu queria ensinar.
Pude, com pesar, verificar, sem deixar transparecer nenhuma manifestação de

minha descoberta, que poucos sabiam ler. Olhavam, desconfiados, sem saber o que
fazer com aqueles papéis. Eu dizia, então:

- Todos devem levar as cópias para casa. Não quero que me devolvam. É uma
lembrança de D. Márcia.

As notícias se espalhavam. As atividades que a Fazenda do Estado oferecia à
região e aos novos amigos eram motivo de elogios até das mais tradicionais famílias
radicadas naquele meio. Já estavam todos assistindo às missas, freqüentando o Posto
Médico, recebendo também a orientação dos técnicos agrícolas, numa troca de
experiências dentro de suas áreas. Os encontros dos compadres, dos parentes e dos
namorados já tinham lugar adequado e marcado:

- ... então a gente se encontra na Caio Martins, no domingo...

O valoroso homem do campo esmeraldense era a moldura sadia e pura para o
belo quadro das crianças, trazidas de Belo Horizonte, carentes de fundamentos
familiares.

Todos se aproximavam da obra, enriquecendo-a com seu carinho, repletos
de bons hábitos, de reservas morais, benéficas para todos nós, que ali nos
instalávamos para realizar aquele trabalho difícil e sério. Estas reservas
encontravam-se sedimentadas em longa tradição familiar, mas eram também,
num processo ideal de simbiose, repensadas e reconsideradas, quando se tratavam
de crendices e preconceitos, ao serem mescladas com as inovações educativas,
trazidas por aquela escola, aquele "laboratório vivo", antevisto pelos seus
idealizadores.

Neste processo de interação, de profilaxia social, afloravam soluções e
experiências para os problemas mais complexos.

Como era belo verificar que, na humildade daquele Lar, em cujas regras de
estruturação por afetividade se assentava toda a filosofia da obra, sentíamos que a
Granja-Escola ia se transformando numa grande família, unida e solidária em todos
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Dentro daquele Lar não se ouviam gritos e brigas, nem se viam "avisos" nas
paredes, portas lacradas e ninguém batia continência... Havia disciplina, consciência,
senso de responsabilidade e, sobretudo, respeito mútuo.

O casal, sr. Rubem Azalim e D. Amélia, devidamente preparados para a missão
que iriam desenvolver com aquelas crianças, estavam certos de que somente, com
muito amor conquistariam aqueles coraçõezinhos, tão magoados e sofridos. Os dois
filhos do casal já dormiam nos quartos dos meninos, fato singelo, mas de valor
emocional para as nossas crianças. D. Amélia, carinhosa e alegre, quando fazia um
mingau para os seus filhos, deveria preparar também mais 18 canequinhas do gostoso
mingau de fubá...

O sr. Rubens era bom, muito atencioso com aquela numerosa família. Contava
casos à noite, à luz das lamparinas, jogava futebol, levava os garotos à pescaria no
córrego que passava no fundo do Lar e fazia caminhadas para conhecer os novos
vizinhos.

Preconizamos o uso de macacões para o trabalho no campo, de cores variadas:
azul-marinho, cáqui ou cinza. Não havia uniformes, somente os exigidos na Escola
Primária e o das atividades escoteiras. Nada de uniformização, mas tratamento sempre
homogêneo. As crianças seriam chamadas pelos seus nomes próprios, não por
números...

Havia pessoas que supunham que os nossos meninos iriam vestir farda, marchar
e ser punidos como aqueles dos casos contados pelos velhos servidores da Fazenda.

Nada disso aconteceu. D. Helena Antipoff, que veio a conhecer e a se
apaixonar pela obra, ajudou a romper as barreiras que pudessem ser antepostas,
com seus depoimentos que atestavam o reconhecimento da qualidade pedagógica.
Diante dos mais incautos ou dos mais resistentes a métodos de trabalho tão humanos
e flexíveis, adotados para aquela época, revolucionários até mesmo para os padrões
atuais, não só para a chamada educação convencional, mas, principalmente, para a
educação compreensiva, integral e dedicada a contingentes, excluídos socialmente,
pontificou:

- É uma Escola orientada por militares, dirigida por militares, todos os
servidores são militares e é a Escola mais desmilitarizada que já visitei...

Os militares que ali estavam se orgulhavam de sua carreira; mas aquela nova
missão lhes lembrava a certeza de que aquele trabalho que realizavam, escolhidos
para lidar com aquelas crianças, humanizava e os engrandecia perante Deus e os
homens.

O garoto figurava ali mais como motivo para a prática do benefício do que
como elemento beneficiado.

Era um processo de reciprocidade superior, amplo, cheio de virtudes que
poderiam plasmar e realizar a evolução da espécie.
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Havia um liame moral e espiritual entre os educandos e todos aqueles que se
acercavam deles.

Na verdade, essa ligação era mais ampla, alcançava a integração de quatro
dimensões da consciência humana: afísica, que se alcançava com os cuidados com
o corpo, com a higiene diária, com a ginástica, com a boa alimentação e habitação
confortável, com a saúde resguardada; a mental, que se desenvolvia mediante
educação fundada em textos sadios, adequados e aplicados à realidade do presente
daquelas crianças e de seu futuro, em termos de inserção produtiva na sociedade;
emocional, que se materializava tendo como referência as relações de emotividade
vivenciadas permanentemente no Lar, na Escola, no Trabalho, nas ligações
familiares reconstruídas ou resgatadas, das inter-relações sociais e comunitárias
sadias mantidas com o corpo de professores, funcionários e a população local, que
participava de tudo, também exemplificando, com seu testemunho vivo; e, no
domínio da dimensão espiritual, expressa no longo amplexo com que o sentimento
de cristandade, de forma ecumênica, envolvia a todos e a cada consciência
individual, que eram motivados a olhar para Deus e a se projetar para o encontro
do Criador de todas as coisas.

A integração harmônica dessas quatro dimensões corresponde ao ideal
civilizatório, imune de ideologias políticas, sectarismos, preconceitos e fanatismos.
Era tudo isto e era uma coisa absolutamente simples, como todas as grandes e geniais
idéias.

Manoel de Almeida dizia com convicção:
- Foi feito um Plano. Estabeleceram-se as linhas mestras de um edifício que se

projeta construir... a criança é construída aos poucos. O homem que ela será um dia
é o resultado do trabalho que se fez para construir este homem; aliás, cabe parafrasear

o homem é filho da criançal.
- Não desejamos ver esta Escola transformada em mero "depósito de crianças".
- Esta Escola é modesta, começa quase do nada, mas tem uma intenção bem

definida.
As atividades nas oficinas artesanais desenvolviam-se, atendendo já às

necessidades da comunidade.
Uma gráfica foi montada, já sendo impressos o primeiro jornal "O Rataplã",

convites de casamentos das pessoas da região, programas de festas religiosas,
quermesses, jogos, festas juninas, toda a vida sócio-educativa.

Desenvolvia-se grande trabalho na produção agrícola, para o consumo interno
de horticultura, fruticultura, arroz, feijão, milho e mandioca.
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A padaria era a mesma que existia para os militares da Fazenda Santa Tereza.
Era muito modesta, artesanal, mas dali saía o pão quentinho e delicioso de todas as
manhãs. Sinto, até hoje, vir água à boca, ao me lembrar dos pãezinhos e dos meninos
virem atrás de mim gritando:

- D. Márcia, vamos à padaria para a senhora comer um pedacinho do pão que
saiu do forno agora...

A Escola se serviu desta simples padaria por mais de 40 anos. Somente no meu
mandato, como presidente da Fundação Educacional Caio Martins, conseguimos
adquirir, com recursos da própria obra, uma oficina moderna de pastificio. Fui dezenas
de vezes à LBA, onde havia recursos, em certa ocasião, recorde-se, bastante vultosos,
para essa atividade, postos à disposição do Estado, mas não consegui nenhuma ajuda.

Apesar de ser artesanal, os meninos gostavam de trabalhar na padaria. Todos,
é lógico, sabem o motivo... Mas eu tinha receio de acidentes com as mãos das
crianças. A padaria também era uma fonte de renda, porque fornecíamos o pão para
a comunidade, o que constituía ajuda na aquisição de farinha de trigo.

Eram também dignos de elogio os trabalhos na prestação de serviços sócio-
educacionais, na área de Saúde, do dr. Antônio Maciel, médico competente, bom,
amigo das crianças e de toda a comunidade; dr. lia Miranda Duarte, cirurgião-
dentista, professor, depois diretor, apaixonado pelo trabalho que fazia naquela obra.

Também, mais tarde, na farmácia, o sargento José Penido, homem religioso,
bom, amigo de todos que o procuravam para as suas "mezinhas".

Nas campanhas epidêmicas, surto de doenças contagiosas, ele saía com os seus
alunos, preparados para aquele mister, percorrendo toda a região esmeraldense,
vacinando o povo em geral, levando remédio e a orientação do médico Dr. Antônio
Maciel, distribuindo remédios entre os mais necessitados, como o fizera o escoteiro-
mártir Caio Martins.

Era de uma beleza comovedora ver sair, quase diariamente, a cavalo, o Sr.
Penido e dois alunos para atender e salvar as pessoas da região das endemias mais
comuns. E isto numa época em que mal existiam estradas, forçando-os a percorrer
trilhas e caminhos cujo percurso só podia ser feito e vencido com muita determinação.

Eram incentivadas as atividades variadas para o desenvolvimento mental e
social dos meninos.

O Clube Agrícola, a audiência ao rádio, a assistência ao cinema, festas
folclóricas, cívicas, artísticas, esportivas, escoteiras e já se organizava uma banda de
música.

Já tínhamos o órgão, que ficava na igreja, mas que, eventualmente, era
utilizado também nas festas sociais. Adquirimos instrumentos usados pelas bandas
militares e já tínhamos o mestre.
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Os menores, agentes beneficiários do empreendimento, começaram desde cedo
a participar também dos planos de trabalho.

Havia uma vontade constante de "servir", estando sempre acesa a chama de
"Um Ideal em Marcha".

À frente dos destinos da obra caiomartiniana estava sempre a figura de Manoel
de Almeida, vigilante, atento à conduta dos meninos, preparando programas
adequados ao desenvolvimento dos que se encontravam envolvidos naquele trabalho.

No seu apostolado, aprendia com a própria criança aquilo de que ela necessitava.
Alguns sugeriam que ele visitasse outros países "para aprender mais a arte de entender
a criança". Ele se negava a sair, pois estava certo de que não se deve imigrar plantas
de outros meridianos e latitudes, sem antes conhecer a receptividade do meio.

Assim, também, no campo das idéias e da prática educacional.

O Escotismo ao Som do Rataplã

O Escotismo é, sem dúvida, uma das atividades mais importantes da Granja-
Escola, não só pelo patrono da obra - Caio Vianna Martins - como também pela
filosofia escoteira e seus objetivos.

Os mandamentos e a lei escoteira são o catecismo dos jovens escoteiros da
Caio Martins. E uma perfeição os seus "dogmas" e a sua prática, que têm sido fator
educacional dentro da obra.

O Escotismo é a escola do caráter. É uma atividade voluntária. Cada garoto,
desde que começava o dia, não ficava sossegado enquanto não desfazia o nó do
cordão do lenço que levava amarrado ao pescoço e, quando o fazia, significava que
havia praticado uma boa ação, uma que seja, naquele dia. Essa necessidade de praticar
o bem, a cada dia, essa imperiosidade, ele passou a carregar como exigência da
consciência pelo resto de sua existência.

Dentro da Caio Martins, nenhum garoto era obrigado a ser escoteiro, mas a
beleza dos exercícios escoteiros, o desfilar dos meninos fardados, cantando o
"Rataplã", ao som das cometas e dos tambores, é um espetáculo encantador e poucos
meninos resistem à tentação e se filiam às tropas escoteiras. Todos da comunidade
correm para vê-los passar, marchando, carregando a flor-de-lis na bandeira verde e
branca da Caio Martins, cantando:
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"Rataplã, do arrebol
Escoteiros, vede a luz!
Rataplã, olhai osol
Do Brasil que nos conduz!

Alerta, ó Escoteiros do Brasil, alerta!
Erguei para o ideal os corações em flor!

Ó mocidade, ao sol da Pátria
já desperta:
À Pátria consagrai o vosso
eterno amor!...

Alerta! Alerta! Sempre Alerta!
Um, dois! Um, dois! »

E os tambores rufando, vibrantemente, com os bumbos e surdos retumbantes,
marcando o compasso, ritmando a marcha e fazendo tremer a terra sob vigor dos
seus pés... e os taróis repicantes, reverberando nos ares, acompanhando as cometas
e elevando os corações aos céus:

Vinha, passava bem perto, e ia sumindo, ao longe, na estrada

Tum, tum,	 Tum, tum, tararã, tararã
Tararã, tararã !!!	

Rataplâ, do arrebol
Tum, tum,	 Escoteiros, vede a luz
Tararã, tararã!!!
	

Rataplã, olhai o sol,
Tararã, tararã!!!
	

Do Brasil que nos conduz!
Tararã, tararã!!!

Vinha, passava bem perto, e ia sumindo, ao longe, na estrada...

Tararan, tararan !!!

Tum, rum,
Tum, tum,
Tum, tum,

Tum, tum,
Tum, tum,

Tum, tum,
Tum, tum,

Tararã,tararã!!!
Tum, tum, tararã, tararã!!!
Tararã, tararã, tara rã, ta,a,â,
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Não havia quem não se encantasse e se emocionasse às lágrimas vendo todo
aquele garbo, as crianças fardadas com esmero, olhos brilhantes, com um sorriso
faceiro, orgulhosas, assertivas, peitos estufados, cantando seus ideais juvenis com
toda a convicção do que um ser humano é capaz, "sempre alerta, vendo a luz, olhando
o sol, unindo o passo firme à trilha do dever e à Pátria suas vidas entregando,
prazenteiros".

A Caio Martins há de perpetuar-se enquanto a filosofia escoteira e o ideal
sincero do verdadeiro amor estiverem agasalhados no coração daquelas crianças e
dos que fizeram, com seu trabalho abnegado, esta obra.

Os Fundamentos do Escotismo

+
PROMESSA ESCOTEIRA

Pometo pela minha honra
fazer o melhor possível para

cumprir os meus deveres para com Deus e a minha Pátria;
ajudar opráximo em toda e qualquer ocasião;

obedecer à lei escoteira.

+
LEI ESCO TEIRA

- O escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale mais que aprópria vida.
20 -O escoteiro éleaL

3° .. O escoteiro está sempre alerta para ajudar opróximo eprailcar diariamente uma boa ação.
40 O escoteiro éamlqo de todos e Irmão dos demais escoteiros.

5 -O escoteiro écortà.
60 O escoteiro é bom para os animais e as p1antas.

- O escoteiro é obediente e disciplinado.
8°- O escoteiro é alegre e som nas dr:ficu1dade&
- O escoteiro é econômico e respeita o bem alheia.

10 - 0 escoteiro élimpo de corpo e alma.
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Coro Orfenico
"Catulo da Paixão Cearense"

Já falamos em capítulos anteriores da necessidade que sentíamos da presença
espontânea do rurícola em nosso convívio educacional com os alunos.

Começamos cantando na capelinha os cânticos sacros, depois debaixo das
árvores e num prédio que veio a servir um dia como padaria...

Este fato ocasionou, porém, numa tarde, uma brincadeira muito pitoresca e
interessante.

Eu pedia sempre ao padre José para me ajudar, quando terminasse a missa,
convocando o povo todo para ir até a padaria para os ensaios do "coro".

Um dia, padre José, sempre brincando, disse:
- Vamos, minha gente, vamos descer para cantar com a D. Márcia. O coro

hoje é na padaria!!!

Como já relatei nas linhas atrás, eu não queria a perfeição harmônica daquele
mundo de gente cantando: eram as vozes das crianças, dos funcionários, professores,
dos fazendeiros e de todos os homens do campo, de toda a comunidade. Era um
espetáculo singular a apresentação daquele Coro.

Aquela mistura de vozes diferentes, de crianças, jovens, velhos, onde se notava o
choro das crianças no colo de suas mães, a presença dos senhores fazendeiros tradicionais
da região, os Xavier, os Campolina, os Ferreira, os Diniz, os Lara, constituía o
coroamento de todo um trabalho laborioso de integração material e humana.

Quantas vezes as mães, num gesto de simplicidade e de encanto, tiravam o
seio, para que o neném pudesse se fartar, talvez embalado pelo canto suave do Luar
do Sertão ou pela Berceuse, de Brahms...

Outra senhora, portadora de um bócio (papo) enorme, cantava, com
entusiasmo, e o bócio, muito vermelho, avolumava-se, devido àquele esforço. Aquela
boa senhora, com desprendimento natural, deixava sair a sua voz alegre, feliz, sem
nenhum constrangimento, perante aquele auditório, muitas vezes composto por
autoridades e gente famosa.

Fazíamos, neste dia, uma homenagem aos professores de Minas Gerais e de
diversos pontos do país, durante um Seminário de Especialização de Professores
Rurais, organizado pela Prof. Helena Antipoff.
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Quando encerramos o programa, um grupo de educadores abordou-me,
dizendo:

- É um milagre o que a senhora faz! Se não a conhecêssemos (e o trabalho de
seu marido}, diríamos que as cenas da criança chorando e a mãe amamentando, a
naturalidade daquela senhora que é portadora de bócio, eram cenas, repetimos,
ensaiadas!... É coisa de comover e de fazer chorar!

A música é espontânea e nasce como as coisas da natureza. Uma flor, uma
cascata, um inseto que adeja sobre os olhos de uma criança são um conjunto de arte
e refletem cultura, se o observador tem condições de absorvê-la.

A música embalou os sonhos-meninos de Caio Martins e, por isso, se identificou
com a cultura do meio, atraindo a comunidade circunvizinha para cantar, numa
fusão de vozes e de espiritualidade.

Não é preciso ir aos livros, buscar nos compêndios da filosofia estética,
conceitos e pressupostos da cultura antiga, da mitologia, das manifestações da alma
no correr do tempo. A música está sempre presente na vida humana. Em torno de
nós, zumbe com a abelha, pipila com as aves canoras, berra nos estábulos e grita no
pio mocho da coruja ou do caburé-com-penacho.

Foi assim que a música se acercou de Caio Martins logo nos primeiros passos
da entidade, em janeiro de 1948, na velha fazenda Santa Tereza, município de
Esmeraldas.

Como teria acontecido com Strauss, nos bosques de Viena, o pica-pau, vibrante
carpinteiro da floresta, e o joão-de-barro envolveram as nossas crianças num ambiente
de canto e de ação construtora, na faina doméstica de fazer o lar de seus filhos; a
juriti, em contracanto dolente com a pomba-rola, ensinou-lhes a melodia sentida
das áreas frescas da mata, onde o sabiá, músico mais sábio e mavioso, teceu, no seu
espírito, manifestações do apaixonante viver na selva.

Até a fogo-pagou, em processo de extinção, não faltou à composição do
ambiente bucólico.

Foi por isso que, ao completar-se o primeiro ano dessa vida amorável, 32
garotos de Caio Martins possuíam ambiente para a sua primeira audição pública,
pela Rádio Inconfidência, em 5/1/1949.

O fundo musical era uma das pérolas da cultura universal e, por serem crianças,
os cantores deviam ter o embalo de uma "berceuse" - a de Brahms; todavia, o elenco
At- 1n 'z mie cíimniinhi o nnel vinhi de ii	nrnri miÍ <z^ rnQ ni onomfoni
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sonora de seus cantos, envolvendo a ecologia comunitária: os córregos, as estradas,
o verde bosque, o campo de futebol, o céu de anil, tudo ao compasso do coro
orfeônico Catulo da Paixão Cearense.

Aí, houve a fusão. Não apenas de vozes. Pois o que mais se notava - o ponto
alto - em termos de alegria era o entendimento entre pequeninos e adultos, recém-
nascidos e recém-chegados dos meios urbanos, todos cantando! No mesmo recinto,
ou debaixo das árvores do bosque, onde quer se reunissem, num ambiente campestre,
o fazendeiro e sua família, o sitiante, o homem da enxada, o professor, o funcionário,
o menino de Caio Martins... eram uma só voz.

Sem formalismo e processos estereotipados, o "folclore" era a realidade
tangente nos violeiros e sanfoneiros, de espontânea presença nas catiras, nos congados,
nas marujadas, na "dança de quatro" e, se aprofundarmos mais, por onde penetraram
as Caio Martins, vamos também encontrar no Carinhanha, no Urucuia, em Januária,
São Francisco, Buritizeiro, os reisados, os "bumba-meu-boi", as danças de caboclo,
as pastorinhas, do sincretismo religioso.

Aí, abeberaram-se os meus alunos de nossa querida Escola Normal Regional,
em Esmeraldas, recolhendo manifestações de todas as áreas, aprimorando umas,
completando outras, em perfeita interação cultural, que os tempos foram se
encarregando de devolver às áreas de trabalho dos jovens-mestres.

Quando da celebração das missas, debaixo das árvores (não havia sido ainda
construída a igreja de Santa Tereza), eram as músicas entoadas com simplicidade
e fé.

Os grupos seresteiros, os desafios, as músicas das festas cívicas, natalinas e
juninas, a banda de música, vieram, no tempo certo, abrilhantar os momentos festivos,
quando, na fase das revoadas de "bandeirantes", Esmeraldas enviava equipes, criando
novas escolas, sempre cantando.

E, com aqueles garotos que nos deixavam saudades, enviávamos o nosso
Alecrim, a Casinha de Sapé, as Relíquias Brasileiras, Minha Mãe, Noite tão Linda,
Meu Brasil, Imaculada... e surgiram os talentos que, vindos do interior, se revelaram
em apresentações folclóricas, artísticas, cívicas e culturais, merecendo referências
elogiosas de autoridades, educadores, imprensa, a consagração da música de Caio
Martins.

Que continuem, meus alunos tão queridos e jovens do amanhã, a fazer música
para felicidade de quantos amam Caio Martins!

o00
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Relíquias Brasileiras
Arranjo: Márcia de Sousa Almeida

Daquele beijo demorado,
Prolongado, que selou
O nosso amor.

Teus olhos são negros, negros,
Como as noites sem luar,
São ardentes, são profundos,
Como o negrume do mar.
Sobre o barco dos amores,
Da vida boiando àflor,
Douram teus olhos afronte
Do gondoleiro do amor.

Pois é a ti, flor do céu, que me
refiro
Neste trino de amor, nesta canção.
Vestal dos sonhos meus, por quem
suspiro,
E sinto palpitar meu coração.

Ó dias de risonha primavera,
Ó noites de luar do meu sertão...

Não há, ógente, oh! não,
Luar como esse do sertão. (Bis)

Nestes versos tão singelos,
Minha bela, meu amor,
Pra mecê quero cantar
O meu sofrer, a minha dor.
Eu nasci naquela serra,
Num ranchinho à beira-chão,
Todo cheio de buraco,
Onde a lua faz clarão...

E afonte a cantar,
Chuá... chuá...
As água a corrê,
Chuê,. Chuê
Parece que alguém,
Que cheio de mágoa,
Deixasse quem há-de
Dizer a saudade.

Saudade, que me trouxe aqui,
Saudade de beijar a ti...

Daquele beijo demorado,
Prolongado, que selou
O nosso amor,

Muitos professores pediam cópias das "Relíquias Brasileiras", o pot-pourri
que preparei com as jóias da nossa música popular brasileira. 14

Vou então inserir, a seguir, letras de músicas e depoimentos de educadores
sobre o Coro Orfeônico Catulo da Paixão Cearense. Assim, é mais fácil descrever o
entusiasmo que ele gerava, entre conhecedores da música brasileira:

' Inspirado nas músicas "Tristezas do Jeca", "Chuá-Chuá", 'Saudade", 'Casinha Pequcnina", "Gondoleiro
do Amor", "É a ti Flor do Céu" e « Luar do Sertão".
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A Música na Caio Martins

A Música na Caio Martins
Prof. Jonas Batista Pereira, Ex-aluno da Caio Martins

A música sempre esteve presente, de forma inesquecível, na vida das Caio
Martins. E não apenas fez presença marcante, mas contribuiu, enormemente, na educação
dos alunos e da comunidade.

Aprende-se a cantar, tão logo se chega à Escola. Músicas populares, o folclore,
músicas religiosas e os contagiantes Hinos Patrióticos. A música vem completar o quadro
de fatores educacionais oferecidos pelas comunidades caiomartinianas, na busca incessante
das oportunidades para o florescimento da educação integral. Grande parte destas músicas
chegou nas vozes dos próprios alunos e, na Escola, foi difundida.

A base, no entanto, situa-se no repertório do Coro Orfeônico Catulo da Paixão
Cearense", organizado por D. Márcia de Souza Almeida, nos primeiros tempos da
Escola. A importância deste Coro Orfeônico é atestada pela marca profunda e inesquecível
deixada na lembrança e no coração de quantos passaram pelas Escolas.

Ainda hoje, canta-se o "Marimbondo", "Meu Brasil, "Noite tão Linda" e muitas
outras páginas maravilhosas. D. Márcia reunia jovens, velhos e crianças, à sombra amiga
dos bosques, na igreja, em oportunidades cívico-sociais e, com eles, cantava. E cantando, o
pessoal ia se aproximando, integrando-se e se educando. A música vinha ajudar no
processo de formação cultural em desenvolvimento. Assim nasceu e floresceu a integração
comunitária, nas Caio Martins.

O tempo tem corrido e a nossa Escola cresceu. Processos novos de aculturação
chegam de todos os cantos, por todos os meios. O desenvolvimento é patente, numa escola
que, nascendo para servir e caminhar "com as próprias pernas", tem conquistado o espaço
cultural e sócio-econômico que lhe cabe. Entretanto, a música caiomartiniana não vestiu
ainda a roupagem nova da esquisita mistura sonora de nossa época. Continua pura,
guardando sua beleza simples e natural. Por muito tempo ainda cantaremos, com o mesmo
entusiasmo, o "Luar do Sertão" e continuaremos, mais e mais, a crescer e amar nossas
coisas singelas da roça. A música emprestou à obra educacional das Caio Martins a beleza,
o refinamento espiritual no dimensionamento maior de uma cultura simples e rica de seus
educandos, educadores e da comunidade.

A música sempre esteve presente em todos os momentos na vida da grande família
caiomartiniana. Primeiro em Esmeraldas, transformando a fazenda Santa Tereza em
sementeira farta que levou boas sementes ao norte de Minas, onde floresceu e impôs a
continuação do trabalho e a preservação da filosofia e ideal da obra.

A música ajudou a escrever a história das Escolas. Ora aproveitando o cancioneiro
pátrio, outras vezes, coletando o folclore regional e, enquanto divulgava a sua beleza
natural, aproveitava-o para educar o jovem desenvolvendo-lhe o sentimento patriótico e
reforçando a sua cidadania.

Com aquela música guardada na sua lembrança, talvez você possa voltar àquele
momento do passado e, por que não, ser feliz outra vez.
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Quantas Saudades

Quantas Saudades

Prof. Walter de Oliveira Santos - Ex-aluno da Caio Martins

Às vezes, deixamos nos levar ao sabor das recordações. Tempos idos. Quantas saudades!

É a resultante de um exílio de atividades tão gratificantes e salutares como a
educação.

E neste impacto do Terceiro Milênio, adicionado ao vai-e-vem de um não-sei-o-quê na
educação atual, em um quadro nostálgico, se nos afloram atos e processos do passado. Uma cortina
se abre e a gente se depara com lembranças raras e interessantes. E solfejando retalhos de músicas
antigas, atualizamos momentos felizes de nossas vidas. Quem não se lembra do Rataplan, do Hino à
Primavera ou das tradicionais músicas de despedida nas festas de formatura?

D. Márcia sempre iniciava o ano letivo acentuando que a música era a arte de manifestar os
diversos afetos de nossa alma mediante o som. Logo, os efeitos desta em nossa formação eram
marcantes. Enxergava-se lá na frente, onde os horizontes eram desconhecidos. Contudo, tanto
educando quanto educador acalentavam em seus princípios uma convicção segura de que alguma
coisa de importante estava sendo realizada.

Inspirado na coletânea tão bem lembrada pela memória do professor Jonas Batista Pereira,
decano educador da FUCAM, um trabalho cinqüentenário foi e está sendo realizado, tendo como
suporte e pano de fundo inúmeras destas músicas.

É com enorme prazer que faço depoimento, lembrando Carlos Netto, de Boa Esperança:

"Nossa luta foi suave, sem temores.
E levamos tudo avante de vencida.
Companheiros, companheiros
Conquistamos o ideal de nossa vida."

Tempos idos que não voltam mais.

Quantas saudades!...
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O Anjo Tutelar

Dona Márcia - O Anjo Tutelar das Caio Marfins

Prof. Afro do Amara! Fontoura - Extraído do Livro "Sociologia Educacional"*

Na obra de educação não se pode dispensar a figura feminina. É ela quem dá aos educandos
mais carinho, mais espírito de compreensão, mais ternura. Além de que, se "a escola ideal deve ser
continuação do lar ideal", não é possível haver lar, na expressão verdadeira da palavra, sem a
presença da mulher.

Nas Escolas Caio Martins há, em cada estabelecimento, em cada lar, em que se subdividem
os estabelecimentos, um elemento feminino.

Algumas, com maior eficiência, outras com menor capacidade, mas estão sempre presentes e
fazendo o que podem.

Mas, sobrepairando a todos, há sempre um vulto de mulher, cuja presença se sente em todas
as "Caio Martins": Márcia de Souza Almeida, esposa do Coronel Almeida.

"Dona Márcia", como todos a chamam, é o verdadeiro anjo tutelar das Escolas, pela sua
bondade, pelo seu espírito compreensivo, pela sua solidariedade humana.

Mesmo quando não está numa Escola, podemos ter a certeza de que, em Belo Horizonte, está
trabalhando pelas Escolas, está com as Escolas sempre presente, em seu pensamento.

Dona Márcia é, além disso, colaboradora, amiga e conselheira de seu esposo, sugerindo idéias
e tomando resoluções urgentes, na ausência do Coronel. Se algum menino das Caio Martins precisa
ir ao médico, visitar parentes, enquanto aguarda o momento, fica na casa da família Almeida, onde
Dona Márcia, o trata como filho . Se há algum problema de nomeação ou pagamento aos
professores das Escolas, Dona Márcia vai às Secretarias e não descansa enquanto não vê seus
professores com a vida regularizada.

Mas, o que mais me impressionou, nestes 20 anos de convívio com Dona Márcia, foi a sua
capacidade artística para organizar, manter e reger o "Coro Orfeônico Catulo da Paixão
Cearense", da Escola de Esmeraldas, Coro esse que não se compunha apenas dos alunos ali
internados, mas, também de jovens e velhos da região, vizinhos, até fazendeiros abastados.

Estivemos em Esmeraldas e tivemos a ventura de assistir, com membros do "Seminário de
Educação Rural", entre os quais se contavam o iminente educador Pierre Bovet, os pedagogos
Lourenço Filho, Gustavo Lessa, Lourenço Filho, Malha Tahan, Helena Antipoff, Glória
Quinteila e muitos outros, a uma demonstração pessoal da Caio Martins.

O "Coro Orfeônico Catulo da Paixão Cearense" se apresentou em todo o seu esplendor,
isto é, com toda aquela simplicidade, naturalidade, as crianças da Escola, os professores,
funcionários, jovens e velhos, os sitiantes e fazendeiros da região, muitos em mangas de camisa,
alguns descalços, mulheres carregando e amamentando filhinhos recém nascidos nos braços.

Dona Márcia regeu, como nunca, aquele Coro, cantando, entre outros números, o "Luar do
Sertão", a várias vozes, que arrancou lágrimas dos olhos de muitos dos assistentes. Ao final, os
visitantes queriam falar, queriam expressar sua admiração, mas ninguém conseguiu, pois todos
tinham a voz embargada na garganta. E, algumas lágrimas de emoção que aqueles educadores,
furtivamente, enxugavam, foi o maior prêmio que Dona Márcia recebeu pelo seu trabalho

Creio que o maior elogio que se possa fazer a esse admirável espírito é transmitir-lhe o
comentário de todos os visitantes: Dona Márcia é "o anjo tutelar da Caio Martins".

• Rio de Janeiro: Aurora, 1964.
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Professores Rurais

"V Curso de Especialização de Professores Rurais, sob a direção técnica da Prof
Helena Antipoff, técnica de Proteção Social e Psicologia Educacional, do Ministério da
Educação e Saúde, visitou na data de hoje a Granja Escola "Caio Martins ", situada na

Fazenda Santa Teresa, em Esmeraldas.

Dessa visita, que mais foi um dia de aula viva, de ampliações dos conhecimentos geográficos e
pedagógicos, ficou-nos uma impressão tão grata e profunda, só comparável aos contos de Mil e Uma Noites
de nossa infância.

Realmente é admirável como uma obra com Oito meses apenas reúne tantos valores, tão boa
organização e que técnica pedagógica! Desde a espontaneidade e alegria dos meninos, que muito nos
comoveram, até a orientação, que é dada aos educandos na lavoura, nas oficinas, na escola e nas horas
sociais, tudo reúne um modelo de escola para proteger e guiar a infância desadaptada.

O alto espírito de cooperação da Força Policial Mineira no setor de prevenir e educar é um exemplo
a que em outros Estados do Brasil surjam centros desse jaez: modéstia, alimentação sadia, liberdade bem
compreendida, enfim, a escola da verdadeira democracia.

Seja esse exemplo seguido e compreendido pelos govemos de nossa Minas.

Esmeraldas, 26.8.1948

(aa) Íris Campos de Rezende"

"Às palavras que a prof. D. Íris Campos de Rezende deixou escritas queremos acrescentar ainda
estas: todos nós encaramos a Granja - Escola "Caio Martins" como a sede inicial de uma futura cidade de
um mundo melhor. Temos fé neste mundo melhor, bastante para isso que pessoas de boa vontade como
aquelas que trabalham nesta magnífica obra, mantenham a chama de entusiasmo até a sua realização mais
ampla possível, abrangendo raios cada vez maiores de sua atuação benéfica.

(aa) Helena AntipofT, Yolanda Barbosa, Alayde de Sousa Meio, E. Carvalho, Margarida Trindade
Neto, Terezinha Alves Tanure, Aparecida Borges, Iracema da Silva Meio, Itália Bruze, Olga
da Costa Coelho, Florinda O. Roland, Edith Faria, Maria Zilath Cançado, Marcelo Brandão,
Maria Ferreira Valério, Valdete de Andrade Silva, Alta Calçado da Rocha, Conceição Gomes,
Maria Braga, Maria Tafuri, Elza Medrado, Carlota Freire Santiago, Saul Alves Martins,
Gislaine de Freitas, Elcio Fonseca Dolabela, Mercedite Amélia Moreira, Amélia Antunes de
Sousa, Maria do Carmo Lago, Marta Mendes, Nilda de M. Vasconcelos"
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Luar do Sertão
Catulo da Paixão Cearense /João Pernambuco

Não há, ó gente, oh! não,
Luar como esse do sertão. (bis)

Oh! Que saudades do luar da minha terra,
Lá na serra prateando folhas secas pelo chão
Este luar cá da cidade tão escuro
Não tem aquela saudade
Do luar lá do sertão!

Não há, ógente... (bis)

Se a lua nasce por detrás da verde mata,
Mais parece um sol de prata
Prateando a solidão.
E agente pega na viola que ponteia
E a canção é a lua cheia
A nos nascer do coração!

Não há, ógente...

Agente fria dessa terra sem poesia
Não se importa com esta lua,
Nem faz caso do luar.
Enquanto a onça, lá na verde
capoeira,
Leva uma hora inteira
Vendo a lua a meditar.

Não há, ógente...

Ai, quem me dera que eu
morresse lá na serra,
Abraçado à minha terra
E dormindo de uma vez.
Ser enterrado numa cova pequenina,
Onde à tarde, a sururina
Chora a sua viuvez.

Não há, ógente

Minha mãe
Música: Patética, de Beethoven.

Minha mãe,	 Teu olhar
Recebe todo amor
	 Foi a luz que guiou o meu viver.

Sincero, predileto,	 Teu amor
Do filho que embalaste.	 Há de ser quem me ensine a morrer.

Es minha veneração,
Minha mãe,	 Anjo do meu coração.
Recebe todo o amor
Sincero, predileto,
Do filho que criaste.
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Peixe-Vivo35

Zum, zum, zum, lá no meio do mar (bis) Por me ver andar chorando!
É o vento que nos atrasa	 Por me ver andar chorando!
É o mar que nos atrapalha	 Sem a tua, sem a tua,
Para no porto chegar.	 Sem a tua companhia.

Zum, zum, zum, lá no meio do mar...	Brilha o sol e brilha a lua
Um de noite, outro de dia, (bis)

Como pode o Peixe-vivo	 Só eu vivo sempre à sombra!
Viver fora d'água fria! (bis)	 Sem a tua, sem a tua,

Sem a tua companhia.
Como poderei viver?
Como poderei viver?
Sem a tua, sem a tua,
Sem a tua companhia.

Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria. (bis))

O rio de São Francisco
Corre de noite e de dia, (bis)

Só o tempo é que não corre!
Só o tempo é que não corre!
Sem a tua, sem a tua,
Sem a tua companhia.

Zum, zum, zum, lá no meio do mar. (bis)

PEIXE VIVO

Co-mo	po-deo pei-xe	vi-vo	vi-ver

Jj	 1
fo-ra di. £-g=	(ri-e?	 mo	po-de - rei vi-

k	 1jJ	 -1
ver,___	Co-mo	po-de - rei vi - ver, - em a

k Jjj1	 IJj iri
a	tu-a,	sem a	tu-.	oom-pa -

' I Música tradicional do folclore mineiro.
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Alecrim36

Alecrim, alecrim dourado,	 Alecrim, alecrim cheiroso,
Que nasceu no campo	 Que se esvoaçou
Sem ser semeado. (bis)	 E mais além brotou. (bis)

Ai, meu amor, ai, meu amor,
Quem te disse assim
Que aflor do campo
É o alecrim?

Alecrim, alecrim aos molhos,
Por causa de ti
Choram os meus olhos. (bis)

Ai, meu amor, ai, meu amor...

Ai, meu amor, ai, meu amor...

Alecrim do meu coração,
Que voltou ao campo
Com esta canção. (bis)

Ai, meu amor, ai, meu amor...

Marimbondo37

Preto véio tá correndo,

- Isquiné, isquinado.

Tá pulano, tágemendo,

- Isquinê, isquinado.

- Preto véio que é que tem?

- Marimbondo, sinhá!

- Épor baixo ou épor cima?

- É pur todo lugá!...

O Preto véio pulou e correu,
Mas o bicho marvado
Mesmo assim o mordeu. (bis)

Lá no sobrado
Não se pode mais vivê.
Marimbondo é perigoso,
É danado pra mordê.

Eu quero vê
Marimbondo mangangá,
Mas o bicho é perigoso
É capaz de mepegá.

36 Cantiga folclórica portuguesa trazida para Minas no século XVII e aqui popularizada.

' 0 ritmo do "Marimbondo" é o maxixe, muito raro hoje em dia.
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Casinha de sapé

Casinha de sapé	 Que uma chifrada
Forrada de bambuí,	 Nos venha dar!

E no meio era um ninho
Cercadinho de bem-te-vi, te-vi. (bis)

Ai ué ai uê ai uê ré ré
Ai ná ai uá ai uá 

rã 
rã (bis)

Canta, meu bem,
Que eu canto, também,
Que esta casa é tua
E de mais ninguém.( bis)

Só tenho um medinho
É do marruá... (bis)

Só tenho um medinho
É do marruá (bis)

Que uma chifrada, que uma
chifrada,
Nos venha dar!

Ai ué ai uê ai uê ré ré...
Ai uá ai uá ai uá 

rã 
rã (bis)

Canta, meu bem,
Que eu canto, também,
Que esta casa é tua
E de mais ninguém. (bis)

Gondoleiro do amor 38

Teus olhos são negros, negros,
Como as noites sem luar.
São ardentes, são profundos,
Como o negrume do mar.

Sobre o barco dos amores,
Da vida boiando à flor,
Douram teus olhos afronte
Do gondoleiro do amor.

Tua voz é a cavatina
Dos palácios de Sorrento,
Quando a praia beija a vaga,
Quando a vaga beija o vento.

E como em noites de Itália
Ama o canto o pescador,
Bebe a harmonia em teus cantos
O gondoleiro do amor.

Teu amor na treva é um astro
No silêncio, uma canção.
É brisa nas calmarias,
É abrigo no tufão.

Por isto eu te amo, querida,
Quer no prazer, quer na dor.
Rosa! Canto! Sombra! Estrela!
Do gondoleiro do amor.

' Música de Fábregas e letra de Castro Alpes.
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Zabelê

Minha zabelê, ê é zabelê,3
Toda madrugada
Eu sonho com você;
Se você não acredita,
Eu vou sonhar
Pra você ver... (bis)

No sertão de São Francisco 
40

Zabelê piou, chorando
Ai, outrora!

Saudade está me matando.
São os olhos de Maria,
Que deixou meu bem penando.

Minha zabelê, ê é zabelê,
Toda madrugada
Eu sonho com você;
Se você não acredita,
Eu vou sonhar
Pra você ver...(bis)

Sertaneja

Sertaneja, se eu pudesse,
Se Nosso Senhor me desse
O espaço pra voar
Eu corria a natureza,
E acabava com a tristeza
Só pra não te ver chorar.

Na ilusão deste poema
Eu roubava um diadema
Lá do céu pra te ofertar;
E onde a fonte rumoreja
Eu erguia tua igreja
E dentro dela o teu altar.

Sertaneja,
Por que choras quando eu canto?
Sertaneja,
Se este canto é todo teu.

Sertaneja,
Pra secar os teus olhinhos,
Vai ouvir ospassarinhos,
Que cantam mais do que eu.

A tristeza do teu pranto
É mais triste quando eu canto
A canção que te escrevi.
E os teus olhos neste instante
Brilham mais que a mais brilhante
Das estrelas que eu já vi.

Sertaneja, vou me embora,
A saudade vem agora,
A alegria vem depois.
Vou subir por essas serras,
Construir lá noutras terras
Um ranchinho pra nós dois.

Variação do primeiro verso: - Xô, meu sabiá, xó, meu zabelê.

° A localidade "São Francisco" deve ser substituída pelo nome do local onde se canta o zabelê: "Pirapora",
"São Romão", "Urucuia", etc.

Variação: se papai do céu me desse...
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Aprender a Fazer

Estamos quase no final do ano de 1948 e vimos com alegria que a obra
caiomartiniana se tornava conhecida e admirada, devido ao número de visitantes de
Belo Horizonte e de outros estados de onde procediam educadores, professores, e
contínuas correspondências, até do exterior.

Já mantínhamos correspondência com o padre Flanagan, nos Estados Unidos.
Tivemos oportunidade de assistir, em Belo Horizonte, ao filme passado dentro do
educandário para menores dirigido por ele: "De Braços Abertos".

A adoção do sistema educativo, através de Lares, fazia, a cada dia, a criança feliz,
tranqüila, vivendo ao lado dos pais, dos irmãos, cercada por uma comunidade sadia e hospitaleira.
O homem do campo é solidário, é genuinamente honesto, é o "amigo para todas as horas".

Naquela região já diziam:

- A Caio Martins foi um presente que Deus mandou para nós...

As escolas (na acepção de abrigos) vinham sendo experimentadas, sem relevante
sucesso, naquela época, por volta de 1948, em vários países. Na Argentina (Colonia
Hogar Gutierrez); na Inglaterra (Foster Home) e nos Estados Unidos (Boster System).

D. Helena Antipoff confessou-nos que ela mesma tentara educar crianças em
Lares, durante a Primeira Guerra Mundial, na Polônia, mas não lograra êxito.
Pestalozzi, também, fez ligeira experiência na Suíça, mas não obteve bons resultados.

A nossa Caio Martins nada sabia do que se passava do outro lado do mundo.

Nas palavras iluminadas de grandes mestres, salienta-se que aprendemos com
os mais simples; na verdade, aprendemos com as nossas próprias experiências.

Manoel de Almeida, miliciano transformado em educador, dizia que

- ...a criança ia nos ensinando, de acordo com as suas potencialidades e nós
íamos realizando os programas adequados às suas necessidades.

O Lar era alegre, com um estilo bem mineiro, simples, uma verdadeira porta
aberta para quem chegasse. Os garotos viviam ali com ampla liberdade, encontrando
ensejo de manifestar-se, com naturalidade, em suas características pessoais,
favorecendo a ação educativa preparada para a sua formação definida.

Como dizia Manoel de Almeida:
- As Escolas Caio Martins não nasceram dos livros, surgiram da vida.

E assim:

- . . .as Escolas aprenderam fazendo.

É o savoir faire que, hoje, de forma sofisticada, se discute nas grandes
universidades do mundo inteiro...
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O Espírito de Natal na Capelinha de Santa Tereza de Ávila,

Aproxima-se o Natal, a maior festa da humanidade cristã. As crianças estavam
curiosas e felizes, esperando a vinda do Menino Jesus. A capelinha foi toda enfeitada
com bandeirinhas de papel de seda e folhas de coqueiros.

No alto, o altar, tendo à frente a imagem de Santa Tereza de Ávila, a Doutora,
tão importante no seio da Madre Igreja, naquele local tão simples, tosco; mas o
valor de sua presença ali era imenso, pois a Mestra teria um alunado, o mais
heterogêneo da história cristã.

Em primeiro lugar, os meninos-arquitetos que estavam construindo uma escola
com conceitos culturais e sociais diferentes de tudo que já existiu no mundo, em
matéria de educação; em segundo lugar, uma população de militares preparados
para o controle social e a repressão da violência, transformados em educadores; e, em
terceiro lugar, uma comunidade rural que nunca vira festa tão bonita para esperar a
chegada do Menino Redentor.

Tudo era motivo de júbilo: foram adquiridos quatro lampiões para iluminar a
capela, já que não tínhamos ainda luz elétrica!

Apesar de na Capelinha não caber muita gente, senhoras da região e as
amigas residentes na Granja haviam reservado um cantinho onde ficou o presépio,
todo revestido de palhas de milho, folhas de cipreste e coqueiros, para o berço do
Menino-Deus.

Na música de Strauss "Ondas do Danúbio", improvisei versos, que foram
cantados por todos nós naquela noite:

Noite Tão Linda

Música: "Ondas do Danúbio", de Strauss
Versos de Márcia de Sousa Almeida

Noite tão linda,	 Coro: Sinos alegres ao longe
Tão cheia de luz,	 Repicam, repicam em Belém.
Pulcro em seu berço	 Dem, Dem, Dem, Dem
Resplende Jesus.

	

	 Dem, Dem, Dem,
Dem, Dem, Dem.

Uma estrela
Os pastores conduz	 Na manjedoura, sorri Jesus;
Ao meigo infante,	 Suprema glória,
ÓDivino Jesus,,.	 Raio de luz!
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o00
O repicar dos sinos, nesta música, foi colocado para alegrar a chegada do

Menino Jesus. A capelinha não tinha sino, tínhamos o órgão e eu tocava o tempo
todo. Assim, os sinos eram vozes em vários tons, agudos, graves, que ao final, tinham
o efeito dos sinos de uma Catedral.

O "Coro dos Meninos" cantou também os Sinos, de autoria de D. Lucília
VilIa-Lobos.

Sinos
Lucília Vilia-Lobos

Tocam os sinos
Seus ais, seus hinos,
Lá na ermidinha.
E logo agente
Os ouve, os sente,
E os adivinha.

Dem, Dom, Dem, Dom, Dem

Dem, Dom, Dem, Dom, Dem.

Dcm, Dom, Dem, Dom, Dem.

Primeira Voz

Segunda Voz (vozes guturais.)

Terceira Voz (vozes menos guturais).

Quarta Voz (vozes infantis, festivas
e repicadas).

Ficou linda a apresentação de Noite Feliz, que foi cantada pelo grupo de
militares e familiares residentes na Escola.

A "Missa do Galo" era aguardada com ansiedade pela garotada que, excitada,
não teve maiores dificuldades de se manter acordada até meia-noite. Ela foi
celebrada pelo padre José Ribeiro Bastos, capelão do Hospital Militar de Belo
Horizonte.

O Manoel quis fazer uma surpresa aos meninos bancando uma de Papai Noel.
Eu disse aos garotos:

- Vocês escrevam uma carrinha ao Papai Noel e ele vai dar aquilo que vocês
pedirem em suas mensagens.



Formosa és,
Ó Mãe Imaculada.
Divina flor,
Que despontou no céu.
Se fores tu
Dos homens olvidada,
Não penses, não,
Que te olvide também eu

Quero morrer
Cantando a formosura,
De teu olhar,
De tua diva feição.
Mas quando for
Partida a minha lira,
Cantar-te-á meu pobre coração.

PARTE II

Semeando e Colhendo - 249

Foi comovedor o resultado: aquelas queridas crianças, na maior simplicidade,
pediram coisas muito simples: um cinto, outro uma camisa, aquele um dentifrício,
um pente, um par de meias de futebol...

Todos ganharam o que pediram a Papel Noel.42

Como foi gratificante ver todos felizes, naquela comunidade - escola tão
abençoada por Deus. Cada um contava uma história. O mais moleque disse:

- Mas eu não vi nenhum galo na missa...

O
00

Para comemorar a passagem do ano, fizemos uma reunião festiva com os nossos
filhos Maria Cali, Cláudio Antônio, Fernando José e Maria Angela e todos os meninos
da Granja. Os nossos filhos conviviam harmonicamente com a garotada.

Manoel não ofereceu presentes de Natal aos nossos filhos, de valor superior
aos que foram destinados aos meninos da Granja-Escola. Para os nossos filhos, os
presentes eram coletivos: bolas, piões, dominó...

Desde cedo, nossos filhos começaram a entender que aquela missão não era só
de seus pais, mas de cada um deles também...

E Deus os tem recompensado por isto.

Na noite de 31 de dezembro caiu uma tempestade tenebrosa sobre Caio
Martins. De manhã, a triste notícia: a nossa capelinha não resistiu à borrasca. Santa
Tereza de Ávila, a Padroeira, foi salva dos escombros.

Agora, num altar, na igreja linda que conseguimos erigir, é venerada pelos fiéis.
Ela continua protegendo as nossas crianças, nestes 57 anos de existência das Escolas.

Formosa Es

"Mais tarde, como presidente da Fundação Educacional Caio Martins, eu quis dar, também, uma de Manoel
de Almeida e o resultado, foi arrasador: os meninos queriam televisor, videogame e, é claro, eu não pude
atendê-los... Mas, como mudaram os tempos; de 1948 a 1990, um piscar de olhos, um outro mundo,,.
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Esmeraldas - Granja-Escola
Caio Martins

O Primeiro Aniversário: 1949

Apesar dos estragos feitos pela chuva intensa que acabou derrubando a nossa
capelinha, os trabalhos na Granja-Escola continuavam, agora motivados pela
comemoração do primeiro aniversário da entidade.

Dentre todas as solenidades, preparávamos, com carinho, as crianças para uma
visita a Belo Horizonte, ao auditório da Rádio Inconfidência, onde os alunos se
apresentariam, atendendo ao convite especial daquela emissora.

No dia cinco de janeiro de 1949, fizemos, então, a primeira apresentação do
Coral dos Meninos de Caio Martins.

Os garotos, muito entusiasmados, vestidos com a bonita farda escoteira, no
auditório da Rádio Inconfidência, apresentaram, primeiramente, o Rataplã, depois,
canções folclóricas, músicas cívicas e música popular brasileira.

Enquanto a jovem locutora da Rádio, muito emocionada, citava as diferentes
atividades dos alunos no Estabelecimento, o fundo musical era feito com a "Berceuse",
de Brahms, em boca fechada, muito suavemente...

O programa foi todo maravilhosamente interpretado pelos nossos alunos, que
se portaram com galhardia, sem nenhum constrangimento, diante daquele auditório
repleto de assistentes.

O conjunto de cordas da Orquestra da Polícia Militar e a execução ao piano
com a professora Amita Andrade enriqueceram a apresentação dos meninos, que até
então mal sabiam ler e escrever.

Eu, acostumada às grandes emoções com aquela meninada, sentia, naquele
momento, uma vontade enorme de chorar, as minhas mãos tremiam, um nó na garganta
se instalava, incômodo, mas tive que vencer a angústia, porque o sucesso daquela
audição dependia da minha tranqüilidade e da confiança e fé que eu fosse capaz de
transmitir àquele grupinho de homens que me olhava, fixamente.

Manoel, de um lado do palco, encorajava-me com a sua presença.

Uma década antes, havia participado de uma apresentação, nessa mesma emissora, com o Bando doo
Tangarás, de Boa Esperança. Quando entrei no palco para reger nosso Coral me lembrei dessa circunstância
e da cabal inexistência de preocupações dos tempos da juventude...
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A platéia aplaudiu, com entusiasmo. Muitas palmas e vivas a Caio Martins.

No final da exibição, ao me virar para receber os cumprimentos, com os alunos,
levei um susto enorme, vendo, no fundo do auditório, nada menos que o Governador
Milton Campos, acompanhado pelo Secretário Pedro Aleixo e pelo Coronel José Vargas
da Silva, todos os três de pé, aplaudindo, com entusiasmo, os nossos alunos.

Foi gratificante para o Manoel ver os seus chefes dando irrestrito apoio à obra
que completava, naquele dia, um ano de existência... Eu também fiquei muito feliz e
naturalmente orgulhosa do trabalho que estava ajudando a construir!

0
00

Com a vitória alcançada no auditório da Rádio Inconfidência, Manoel achou
que era justo oferecer um sorvete à garotada.

Como ficaram felizes ao entrarmos na sorveteria...
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Expansão das Atividades

Depois da festa do primeiro aniversário, vimos que a fazenda Santa Tereza
estava deixando de ser uma simples propriedade do Estado, mas se transformava em
um "centro de interesse", abrangente, numa interação absoluta com a comunidade,
tão necessitada de recursos sociais.

Após aferir as idéias e apreciar os primeiros resultados dos trabalhos, Manoel
de Almeida convoca todos os colaboradores para o lançamento de novas diretrizes
de trabalho, procurando tornar mais amplo ainda o raio de ação construtiva da
entidade.

Nós já sentíamos algumas deficiências no nosso trabalho em diferentes áreas.
O ensino primário precisava ser modificado, sendo necessária a convocação de
professores para um atendimento melhor às solicitações daqueles meninos espertos e
inteligentes.

A área agrícola devia ser ampliada para o desenvolvimento de pomares e a
própria horticultura. A fazenda Santa Tereza tinha apenas 120 hectares, poucas
benfeitorias. As terras já estavam sendo recuperadas para as práticas agrícolas e para
as atividades na bovinocultura, suinocultura, avicultura;' e começava a construção
de novos currais e galpões.

O primeiro Lar estava sendo construído, muito bonito, e para ele foram os 18
primeiros alunos e mais sete, perfazendo o número razoável escolhido por nós: 25
alunos.

Outros alunos iam chegando, ficando no Lar - o antigo Paiol - que não tinha
quase nada da primeira casa que abrigou os 18 primeiros alunos. O sr. RubensAzalim e
D. Amélia ficaram pesarosos, mas não acompanharam os garotos para o novo Lar. Ficaram
felizes, continuando naquele lar improvisado - o paiol - onde exerceram o sublime papel
de pais daquelas crianças. Manoel considerava o casal muito harmônico, alegre, leal e já
o preparava para a assunção de outras arrancadas, dentro da própria obra.

Ficaram como chefes do novo Lar o sargento Geraldo Ribeiro e D. Nair,
pessoas já conhecidas na região e moradores antigos na Fazenda S. Tereza.

O Sr. Geraldo, homem bom, era exímio pedreiro, temperamento dócil, alegre
e carinhoso com as crianças.

À noite, pegava o violão, assentava-se na varanda do Lar e começava a cantar
para os meninos. D. Nair juntava-se a ele e os dois, seresteiros famosos, entoavam
lindas cantigas para a meninada, que aos poucos ia se aproximando para aumentar os
"duetos"; outros dormiam, ali mesmo, sendo depois carregados para as caminhas.

O Curso Primário - Atividades Escolares e Co-Curriculares - já funcionando
o primeiro grau, com instalações precárias, mas agora com novos professores. Tivemos
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a felicidade de receber, como diretora, D. Maria Célia Santos, uma das mulheres
mais cultas do professorado mineiro. D. Maria Célia era casada com o sargento José
Barroso, homem bom, alegre, que iria exercer também trabalho educativo junto à
Caio Martins. Era, portanto, um casal perfeito, para as nossas múltiplas atividades
junto aos menores. Traziam também a filha Vanda, professora que viria enriquecer
não só o professorado na escola primária, mas destacado elemento social. Minha
amiga Vanda foi, junto à Inês (aluna), companheira de todas as horas na organização
de nosso coral e de todas as festas.

Como não tínhamos ainda um quadro de técnicos, eu fazia a sondagem de aptidão,
desde o início, com a ajuda da D. Maria Célia, professores e dos chefes de oficinas.

Os alunos passavam pelas oficinas artesanais, que já eram em número de nove:
alfaiataria, sapataria, marcenaria (uma parte sem utilização de máquinas, devido à
idade das crianças), funilaria, bombeiro hidráulico, mecânica, eletricista, olaria e
pedreira. Apesar da simplicidade das oficinas, pobrezinhas, sem contar com máquinas
adequadas, a despeito disso já ajudavam a motivar a garotada do gênero masculino,
já contando com a natural e enorme aptidão para as atividades de industrialização
artesanal. Já estávamos com 35 alunos e com os garotos da comunidade.

Constituíamos um Centro de Formação Artesanal, com práticas também rurais
e com um curso para treinamento de tratoristas.

Mais tarde, tivemos cursos de Cerâmica, para Oleiros e uma Fábrica de
Brinquedos. Era maravilhoso o trabalho do pequeno Jadir, o nosso "Formiguinha",
tão franzino e encolhidinho, confeccionando as bonecas, que seriam vendidas na
própria comunidade. O sargento Navarro e D. Jacira, na coberta de sua própria
residência, ensinavam os meninos a modelagem dos rostinhos das bonecas. Na
alfaiataria, Jacira, esposa do Sr. Navarro, fazia os vestidinhos, lindos e variados,
para as bonequinhas.

Tivemos depois, na olaria, o aluno Pedro Lázaro, que veio da Fazenda do
Rosário, Instituto Pestalozzi, encaminhado por D. Helena Antipoff.

Pedro Lázaro era um artista na confecção de figuras humanas, vasos
ornamentais, potes, bilhas, etc. Gostava de fazer figuras bêbadas! Um dia, pedi a ele
para fazer outras figuras... e ele disse:

- Quero fazer a cabeça da Maria Cwli para ser Nossa Senhora.
Ficou lindo o busto que ele fez. Nós o elogiamos muito e ele ficou feliz.

Pedro Lázaro também fez uma enorme plantação de rosas.

Casou-se e foi chefe de Lar. Teve três lindos filhos. Uma das suas filhas casou-
se com um médico. D. Helena Antipoff verificou que ele não era infra-dotado e Caio
Martins encaminhou-o para vencer com suas próprias pernas

Dentro das Práticas Agrícolas tínhamos a fábrica de farinha de milho e de
mandioca e a de beneficiamento de arroz; a industrialização de produtos animais
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(carnes, lingüiças e salsichas); a produção e comercialização de mel; cera de abelha;
laticínios; couros; etc.

Foram desenvolvidas as atividades sanitárias, através do Curso de Formação
de Enfermeiros e Práticas de Farmácia, já no posto de saúde.

Além das atividades religiosas (missas aos domingos) junto à comunidade, foi
criada a Sociedade de São Vicente de Paulo, com grande participação de amigos e da
comunidade.

O Coro Orfeônico Catulo da Paixão Cearense continuava promovendo reuniões
cívicas, folclóricas, dança, teatro e artes cênicas.

Na área comercial, destacam-se: o armazém, o açougue, a padaria e a olaria,
atividades necessárias ao bem-estar das crianças, que ainda proporcionavam alguma
renda, com o atendimento à comunidade.

As Fazendinhas -Escolas

Como a Caio Martins de Esmeraldas possuía somente 120 hectares de terra,
tornou-se premente a necessidade de expansão de suas atividades, ocupando outros
espaços nas imediações de seu núcleo central.

Daí a criação de Fazendinhas Pedagógicas, como dizíamos.
O trabalho do campo, da lavoura, propriamente, exigia a prática de uma mística

e de uma atitude devotada, sincera e leal, que ajudasse o educador na formação de
uma nova mentalidade no aluno, capaz de fazer face aos fatores adversos que apareciam
a todo instante.

Apesar dos inúmeros atrativos da Caio Martins de Esmeraldas, no Centro de
Interesse havia um bom número de alunos que gostava do campo e que estava sendo
preparado para as novas atividades nas Fazendinhas/Escolas.

O trabalho com esses meninos não foi fácil, mas a Caio Martins era realmente
protegida pela mão divina.

Vimos, pelo nosso trabalho, que 50% dos menores abandonados provinham do
êxodo do meio rural. As suas origens eram tradicionalmente campesinas, daí o prazer
que algumas crianças tinham em morar no meio rural, levando uma vida mais rústica,
junto às matas e às criações, relembrando suas verdadeiras origens.

Foram assim adquiridas, com dificuldade, as fazendas "Paulistas" e "Vista
Alegre", e ambas teriam: um Lar para meninos, escola primária, atividades de acordo
com a necessidade de todas as crianças dentro da Fazendinha e atenderiam também
à região, muito populosa.
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Eu dizia que a Caio Martins era abençoada, porque essas Fazendinhas tiveram
um papel importante não só no desdobramento de nossas atividades pedagógicas e
sociais, mas, principalmente, devido à feição nova que deram àquelas comunidades,
tão abandonadas e tristes.

Tivemos a ventura de receber a colaboração de chefes de Lares maravilhosos:

sr. Alcides Pinto e D. Maria; sr. Enedino de Oliveira e Ana Maria; sr. Geraldo Dias
e D. Geralda, também professora rural. Todo mundo queria, na verdade, morar nas
Fazendinhas...

Depois, no desfilar de minhas anotações, falarei sobre todos os amigos com
muita saudade e gratidão.

Os chefes de Lares das Fazendinhas eram excelentes criaturas, pedagogos natos.
Contavam histórias para as crianças, tocavam violão e as esposas eram as mães de
que os nossos meninos precisavam. Faziam doce-de-leite, arroz-doce e, o engenho
estando funcionando, havia fartura de garapa, rapadura, pés-de-moleque...

Imagino como os meninos que passaram por lá têm saudades dos bolos-de-
fubá, de D. Ana Maria e dos doces de mamão de D. Glória. Dá até água na
boca, só de lembrar! D. Glória e o sr. Sebastião, com as filhas, como ajudaram e
ainda estão lá as moças, junto aos outros grupos de meninos que adoram aquela
região.

Quando foram inauguradas as "Fazendinhas Pedagógicas", em complementação
sócio-pedagógica da Caio Martins de Esmeraldas, fiz uma música e letra para a
região dos Bambus e de Vista Alegre, homenageando o rio Paraopeba, afluente do
Rio das Velhas e tributário do grande rio São Francisco.

Paraopeba
Música e letra de Márcia de Sousa Almeida

Vamos para o Paraopeba,	 Paraopeba,
Vamos lá trabalhar;	 Coração de Minas,
Cantando e brincando	 Tem céu cor de anil,
Até o dia clarear.	 Orgulho do meu Brasil.

Lá é uma terra boa!
Terra da promissão!	

Paraopeba, soberbo nestes confins.
Rio predileto de nossa Caio Martins.

Plantando nela, nasce; 
Se não plantar, não nasce não.
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O Hino: Sempre Alerta

A Granja-Escola Caio Martins continuava desempenhando o papel de "pequena
vila", ponto de afluência dos moradores, vizinhos, para participarem da vida social na
igreja, no campo de esporte, na pracinha, ouvindo os programas educativos da pequena
"estação de rádio", apresentando números cívicos e recreativos da Associação dos
Escoteiros e do Clube Agrícola.

O tenente Raul não se encontrava mais na Granja dando a sua valiosa
colaboração. Foi para a capital exercer função importante junto ao Comando Geral.
Veio substituí-lo o tenente Saul Martins, trazendo D. Julinda, sua esposa e os filhos.

O ten. Saul tinha terminado um Curso de Especialização em Educação Rural,
na Fazenda do Rosário, com D. Helena Antipoff, estando motivado para o trabalho
no meio rural.

O ten. Saul era considerado um dos oficiais mais brilhantes da Polícia Militar.
Ligado às artes, às letras e principalmente ao folclore, iniciou logo excelente trabalho
junto às crianças, proporcionando-lhes a oportunidade de falar de improviso,
estimulando-as a fazer versos, teatro, dramatizações e artes cênicas.
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Manoel de Almeida havia instituído um concurso para o hino das Escolas Caio
Martins. Ganhou o concurso o então sargento José Ferreira da Silva, o "Pasteleiro",
como era chamado no Quartel. Hoje é professor do Conservatório Mineiro de
Música, de Belo Horizonte. O ten. Saul Martins fez a letra, que é belíssima e,
durante estes 57 anos, o hino tem sido executado e cantado com entusiasmo e carinho
pelas gerações que têm passado pelas Caio Martins, tornando-se o traço de união
dos ex-alunos com a obra. É o maior símbolo caiomartiniano.

Hino às Escolas Caio Martins44
Letra: Saul Martins

Música: José Ferreira Silva

Sob a cruz, lá do céu, de atalaia,Se da Pátria os anseios ouvis,	
Defendei-a, escoteiro, estimai-a,Se quereis uma infância feliz,	
Pois Jesus estimou-a também.Com vigor trabalhai este chão;

Este solo é também o de Caio,	
Companheiros, amigos, marchemosEscoteiros, amigos, amai-o,	
—Amigos, marchemos!Pois do solo teremos o pão.	
Pela estrada de Caio Martins

Companheiros, amigos, marchemos:
—Amigos, marchemos!
Pela estrada de Caio Martins
- De Caio Martins!
Escoteiros, alerta! Exaltemos:
—Alerta! Exaltemos
O seu nome na voz dos clarins!
- Na voz dos clarins!

Escoteiro, da paz sede oguia,
Corajoso lutai, se algum dia
For a Pátria ultrajada, porém;

- De Caio Martins!
Escoteiros, alerta! Exaltemos
- Alerta! Exaltemos!
O Seu nome na voz dos clarins!
- Na voz dos clarins!

Flor-de-lis, eis o emblema sagrado
Que nos une e conduz ao chamado
Desta escola que àgrei vos desperta;
Levantai vossas mãos pequeninas:
Sempre alerta, escoteiros de Minas!
Pelo bem do Brasil, sempre alerta!

O hino às Escolas Caio Martins e o "Rataplã" tornaram os alunos "unidos,
passos firmes, na trilha do dever", conferindo sonoridade e emoção aos caminhos a
serem seguidos, transpondo limites e contingenciamentos impostos pelo delicado
problema do menor carente.

"Nome original: Hino à Granja-Escola Caio Martins.
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Educar, Assistir e Não Vigiar e Reprimir

O maior investimento que a Caio Martins realizava para os jovens era o
despertar dos homens e das autoridades constituídas para a seriedade do problema e,
especialmente, a cabal demonstração da factibilidade de uma solução humana,
sensível, permanente e, principalmente, extensível ao conjunto de crianças carentes
no território nacional, desde que houvesse vontade política nesse sentido.

Enorme o entusiasmo daqueles que acreditavam no valor social e humano da
obra caiomartiniana mas, por outro lado, despertava também o lado negativo de
determinadas pessoas, que negavam à Caio Martins o seu verdadeiro valor educativo,
psicopedagógico e moral na formação do menor, antes abandonado nas ruas de Belo
Horizonte.

E, o mais estranho de tudo isto, era justamente porque a crítica destrutiva
partia de alguns educadores excessivamente conservadores e de poucos oficiais
militares.

A idéia de assistir ao menor, prevenir e não reprimir, ou não remediar,
constituía, no entanto, desde os primeiros trabalhos com as crianças, temas com
grande receptividade no seio da Polícia Militar.

Quando a Caio Martins surgiu, até o soldado raso, com o soldo sempre inferior
às suas necessidades, contribuiu espontaneamente, com a sua ajuda à criança
marginalizada.

Este fato constituiu motivo de elogios do Comandante Vargas à tropa, que se
engrandecia com aquele gesto de nobreza e compreensão dos praças à nobre causa.

Os educadores baseavam-se no perigo da proximidade da criança com o soldado,
fato este estudado e contornado por nós, pela própria natureza do trabalho.

O soldado comparecia então com o seu entusiasmo sincero e também com uma
pequena parcela de seu soldo de quatrocentos cruzeiros, certo de que estava realizando
algo de bom para o seu próximo.

O "laboratório vivo", na própria Caio Martins, na Fazenda Santa Tereza,
estava dando ensejo a que se realizassem "seminários", "conferências", e "encontros"
entre educadores do estado e do país, funcionários civis e militares, todos os
participantes manejando o "cadinho" das experiências e das grandes idéias em torno
da educação da criança. Ela ali presente, feliz, tranqüila, aos olhos e aos corações de
quantos a analisavam.

Os oficiais militares que não aprovavam a presença do "filho bastardo" - Caio
Martins—no seio da tradicional e honrada tropa mineira, magoavam-nos com essa
atitude, porque alguns eram, antes, muito amigos.
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Manoel de Almeida, idealista, sincero e otimista, carismático, apesar de tudo,
não se deixava abalar com os rudes golpes que recebia.

Em contrapartida, também apareciam os fiéis amigos da obra: muitos oficiais
da PM (a maioria), D. Helena Antipoff, Abgar Renault, Gustavo Capanema, Levindo
Lambert, Fioriano de Paula, Pedro Aleixo, Alaíde Lisboa, professor José Lourenço de
Oliveira, Luís Meio Viana, Professor Agnelo Viana, padre José de Vasconcelos, Marta
Nair Monteiro e muitos outros mestres dentro do estado. Do Rio, vinham adesões
do professor e grande educador Anísio Teixeira, Prof. Moreira de Souza, Eunice
Weaver, Mira y Lopez, Afro do Amaral Fontoura, Levi Miranda, Júlio César de
Mello e Souza, o conhecido "Malha Tahan" de "O Homem que Calculava", todos
mandando cartas, depoimentos, palavras de estímulo e carinho ao incipiente trabalho
em favor da criança de nosso estado.

D. Helena Antipoff, no início de nossas atividades com o ensino regular,
conhecendo os problemas políticos da época, ofereceu à Caio Martins  oportunidade
de os alunos do ginásio se transferirem para a Fazenda do Rosário para que não
houvesse descontinuidade de seus estudos.

Seguem, em adendo, os depoimentos de D. Helena Antipoff, Dr. Pedro Aleixo,
D. Alaíde Lisboa, ten. Raul Chaves Mendes e outros, cabendo salientar que o parecer
de D. Helena Antipoff conseguiu dominar a ala dos poucos educadores que se
manifestaram contra o trabalho de militares junto às crianças, em Caio Martins.

O "Caminhar com as Próprias Pernas"

Desde criança, embora sem recursos, Manoel de Almeida estava sempre à beira
do cais em Januária, em São Francisco, no Norte de Minas, ajudando os pescadores,
principalmente visitando doentes, levando um pouco do parco armazenamento
doméstico de sua bondosa mãe.

Admitia ele que "o homem é filho da criança"; portanto, o menor abandonado
ou carente necessita realmente de amparo compreensivo e integral, para evitar, desde
cedo, a violência, a degradação moral.

Quando a família, a célula mater da sociedade se desestrutura, é o caos. O pai,
um alcoólatra; a mãe, uma prostituta... A própria mãe manda o filho para as ruas,
para sobreviver como for possível e, assim, para assaltar, roubar e matar, tornando a
sociedade ainda mais injusta.

A criança não nasceu na rua. A criança não quer morar na rua, ela quer um
lar... e a gente convive não apenas com a criança abandonada, mas com a família
abandonada...
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O Sentido Maior de uma Frase e seu Paulatino Entendimento

Quando Caio Martins adotou o sistema acolhedor de crianças em Lares onde os
pais e a comunidade poderiam lhes oferecer condições de convivência harmônica, previa
fundamentos de afeto genuíno, com efeitos positivos na formação dos jovens, a par de
processo paralelamente sustentado na laboriosa atividade de produção de bens e
serviços. Permitia, também, fazer com que o menor aprendesse, em termos cognitivos,
sem prejuízo da pluralidade e universalidade, ao mesmo tempo gerando parcela de seu
sustento, no sentido de conquistar sua auto-suficiência e melhor qualidade de vida.

As palavras finais do escoteiro-herói Caio Vianna Martins são de significação
profunda... Aquele garoto predestinado recusou a padiola a ele oferecida, proferindo, nos
estertores, exemplo de desapego edificante, ao admitir que outras pessoas feridas
necessitassem de socorro ainda mais urgente que ele, ferido gravemente, vindo a desfalecer
momentos depois, já retirado dos destroços das locomotivas, na Serra da Mantiqueira.

O escoteiro caminha com as próprias pernas é o brado desprendido daquela
criança que, embora exangue, reuniu forças morais para pensar no próximo, ao seu
lado. O escoteiro-menino combatente, bom, leal, sincero, vislumbrou luzes ao seu
redor, embora tenebrosas brumas lhe turvem os olhos, enquanto o franzino corpo se
curva pelas dores e ferimentos. Como pura luz, vai se juntar a Gerson Satufe Hélio
Marcos, os lobinhos, seus companheiros.

As palavras, ditas com tanto desprendimento pelo garoto que mal conheceu a
vida, foram divinas e igualmente luminosas.

Frases ditas com este conteúdo não se perdem nos ventos, disse-o com intenção
e vão ficar definitivamente registradas, no seu dizer, o seu propósito em vida. E com
o caminhar com as próprias pernas— ele se tornou vulto histórico e a frase profética
tornou-se lema, chama, e base filosófica para todo o trabalho que se seguiu, inspirado
no seu exemplo.

A obra adotou sua têmpera na luta pela sobrevivência, com soberania de
propósitos e autonomia de postura, cumprindo sua orientação expressa, ao buscar o
melhor possível com os parcos recursos, ao fazer de tudo para vencer cada etapa de
sua trajetória, contando tão-somente com os seus próprios meios no caminho da
evolução humana.

Assimilou, como sentido simbólico daquelas pernas, a busca da consciência e
do auto-crescimento de cada indivíduo, para o que as pernas seriam os verdadeiros
esteios e que permitiriam, no ato de caminhar, a junção do corpo físico e do espírito,
da mente e da emoção que, trilhando juntos a trilha do dever e do serviço abnegado,
permitem integrar a expansão da liberdade humana e o amor incondicional, que se
tornam amparados, sustentados e regidos numagrande sintonia ajustada e harmónica
com os desígnios divinos.
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Este lema é a realização de trabalho dignificante, embasado na acumulação
crescente de bens e valores patrimoniais necessários a cada pessoa e à espécie humana,
permitindo descobertas maiores no encontro com a natureza e um salto qualitativo
que reverbera em todos os sentidos e dimensões. Pois tudo que dignifica um só
homem, dignifica toda a humanidade; e tudo que degrada um só homem, degrada
toda a humanidade...

00
Apesar de muita luta por recursos financeiros e materiais, todos os governadores

deram apoio à obra. Muitos a visitaram e se entusiasmaram com as notícias da sua
receptividade no país e no exterior.

Recebemos professores da Escola de Direito de São Paulo, trazendo o Curso
de Criminologia para ver, in loco, o "laboratório vivo" dos militares na vida diária
com as crianças.

Foram para São Paulo o CoronelJosé Pereira da Silva (o cel. Pereirinha) e o
dr. Jenner Araújo, da chefia de gabinete do CoronelErnesto Dornelies, para o Curso
de Criminologia, ambos professores do Departamento de Instrução e teriam atividades
na Caio Martins.

Nessa oportunidade, Manoel de Almeida conseguiu a ida também, para São
Paulo, de Tompson Trovão, sargento da Polícia Militar, homem simples, mas um
grande artista, para fazer obras a serem apresentadas na instalação do 10 Museu da
Polícia Militar, O seu trabalho seria realizado dentro da Caio Martins de Esmeraldas.

Lembro-me muito da exposição das peças, em cera, nas vitrines da Casa
Guanabara, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Todas os que ali passavam
admiravam aquele trabalho perfeito do sargento Tompson.

15 de Março de 1950

É necessário dizer que a pessoa que teima em escrever toda esta história, não
a tirou das "Mil e Uma Noites" de que Sherazade tanto gostava, nem da
"Carochinha", nem dos "Brinquinhos de Ouro"....

- No surrão me puseram,
no surrão acabarei,
foi por causa dos brinquinhos de ouro
que lá na fonte eu deixei!...
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.Esta velha professora, que teima em escrever um livro, repito, era mãe de
quatro lindos filhos, mas estava aguardando o quinto...

Tanta luta na obra, porque nós éramos tão poucos, mas o meu dever, como
esposa precisava ser também cumprido. Manoel de Almeida era apologista das
populosas famílias mineiras e eu muito católica...

Paulo VI disse:
- Mãe, fonte misteriosa da vida humana, onde a natureza recebe o sopro de

Deus, criador da alma imortal.

A data de 15 de março de 1950 é abençoada: o "sopro de Deus" trouxe aos
meus braços um menino lindo, forte, que lutou muito para chegar a este mundo!

Foi um parto laborioso.

Não fosse a presença, no Hospital Militar, do grande médico dr. Jairo de
Almeida, talvez nós (o neném e a mãe) não tivéssemos sobrevivido. Ao dr.Jairo, a
minha gratidão, a minha prece e a minha saudade. Mas valeu a pena todo aquele
sofrimento!...

João Lincoin é um filho bom, sincero e dedicado. É, hoje, quem me conforta
com a sua presença, dando-me assistência material e espiritual, procurando amenizar
a distância dos cinco que moram fora de Belo Horizonte... (não se preocupem...
ninguém tem ciúmes dele, porque João Lincoin é bom mesmo, é ótimo... de verdade!)

Com o nascimento de João Lincoin, Manoel deu-me umas férias; mas com a
ajuda do telefone, o eterno 2612, eu resolvia ainda muitos problemas em casa.

Apesar das dificuldades, devido ao desdobramento de várias atividades no
Centro e nas duas Faze ndinhas-Pedagógicas, a Granja-Escola continuava caminhando
com as próprias pernas, sempre estimulada pelas próprias criações.

A assistência às Fazendinhas era constante, para que as crianças se sentissem
prestigiadas e felizes com a confiança de seus diretores, chefes de Lares e professores.

Era necessário mesmo manter um clima de calor humano, afetivo, em torno
daqueles pequenos fazendeiros...

Os nossos contatos com algumas autoridades no Rio de Janeiro eram
providenciais, porque nos abriam com carinho as portas dos ministérios, da Câmara
Federal e a amizade das pessoas ligadas ao problema do menor desamparado.

Em 1950, a Imprensa Oficial publicou um documento de autoria de Manoel de
Almeida, onde se encontrava toda a linha programática da Escola Caio Martins, o
seu desenvolvimento e o seu programa de ação. Encontravam-se nesse trabalho toda
a filosofia, o ordenamento e a finalidade do que se pretendia realizar, em favor da
criança e do homem do campo no estado.
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Nesse novo contexto, surge o Curso Normal Regional, não apenas como simples
Curso, mas como peça essencial para instrumentar a dinâmica das Escolas, no
cumprimento do imperativo constante de Servir.

Manoel de Almeida organizou o professorado para o Curso Normal Regional,
de acordo com os recursos humanos de que Caio Martins dispunha: diretora - D.
Maria Célia Santos; professores: Dr. Antonio Maciel (o médico); Dr. Ilo Duarte (o
dentista); D. Vanda, filha de D. Maria Célia; D. Márcia, esposa de Manoel de
Almeida; e o Prof. Nícias, o agrônomo. Também foi professor Afrânio Bastos, que
era secretário no escritório da Caio Martins no Edifício Acaiaca. Estes eram os
recursos humanos de que Caio Martins dispunha, suas "próprias pernas" caminhando
juntas.

Fomos chamados para concurso, pela secretaria de Educação do estado.
Somente eu atendi à convocação e me submeti à preparação do concurso, no próprio
Conservatório Mineiro de Música de Minas Gerais. Vieram três professores do Rio
e D. Maria Amorim, de Belo Horizonte. Também fui aluna do professor
CoronelSebastião Viana, que desdobrava o trabalho de Vilia Lobos no Rio.

O curso foi muito difícil, mas consegui a minha permanência na cadeira de
Música da Caio Martins. Fui nomeada logo, porque o Secretário, dr. Algar Renault,
sabia da promessa de Manoel de Almeida:

- Márcia e eu não teremos vencimento dentro da obra.

Quando da minha aposentadoria, os anos em que eu não tive vínculo financeiro
com a Caio Martins fizeram uma falta enorme para a contagem de meu tempo de
serviço...

Mas, Manoel tinha razão, nosso vínculo era de natureza diversa. Para nós
constituía uma missão, portanto, não eram a remuneração, o dinheiro, o pagamento
pela abnegação e dedicação total à obra. Tudo que pude fazer foi absolutamente
gratificante.

o00
A Caio Martins de Esmeraldas tem a notícia de que o cel. Saul Martins fora

transferido para Belo Horizonte para função superior na Polícia Militar. Apesar de
diretor durante pouco tempo, o seu trabalho de dedicação e afeto à causa do menor
jamais será esquecido pelos alunos das Escolas Caio Martins.

Ele escreveu, também na Caio Martins, a bela letra da "Canção do Lavrador",
que foi adaptada por mim à melodia de Schumann. Era uma das músicas mais lindas
cantadas pelo Coro Orfeônico Catulo da Paixão Cearense.
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O tenente Saul foi convocado para exercer trabalhos na área social e pedagógica,
junto ao Comando Geral da Policia Militar.

Foi indicado para substituí-lo o ten. Jofre Lellis, nosso particular e grande
amigo. Homem íntegro, honesto, bom, qualidades ligadas a uma inteligência
brilhante.

Antes de ser convocado para a diretoria de Caio Martins de Esmeraldas, já era
um apaixonado pela obra, devido à formação humanística que recebeu de sua família.
Era casado com Dora, minha querida e saudosa amiga.

Canção do Lavrador
Letra: Saul Martins

Música: Robert Schumann
Adaptação: Márcia de Sousa Almeida

Tão logo o céu se tinge de mil cores,
Breve acudis aos ventos matinais!
Se pretendeis cobrir o chão deflores,
Sementes espalhai,
Ditosos lavradores.

Multiplicai os campos verdejantes,
De raça forte sois representantes!

Ide amparando os homens da cidade
E com suor a terra alimentando!
No campo, o sol traduz a liberdade,

Colhendo e semeando,
Tereis felicidade!

Multiplicai os campos verdejantes
De raça forte sois representantes!

Em casa, à noite, do labor cansados,
Tocais viola, namorando a lua,
Canta o vaqueiro, ao longe, além do
prado,
Descendo a estrada nua,
A recolher o gado.

Multiplicai os campos verdejantes,
De raça forte sois representantes!

o00
Tivemos uma visita de uma comitiva de educadores americanos, chefiada pela

professora Hazel O'Hara, dos Estados Unidos.

A reportagem que colocamos em adendo foi publicada em 12 idiomas, trazendo,
por isso, outros educadores à Caio Martins, do Canadá, da França, do Chile,
Faculdades do Rio de Janeiro e de São Paulo,

Schumann, Robert (8/6/1810-29/7/1856) - "O Camponês Alegre", do Álbum da Juventude).
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n~ claudicante portugues. u coronel, não sei como,
ia nos entendendo, e respondia com a maior gentileza
simpatia.

A escola, divae .no., fica numa fazenda (Santa Terna)
a 56 km de Belo Horizonte. Inaugurada em janeiro de
1948 com 18 alunos rcsideqtes, em 1950 já tinha 110
meninos, dos quais 75 formam o núcleo do internato.

—Ah, então não é só para crianças abandonadas?
—Em absoluto, respondeu-me o coronel. —Isto aqui

é mais que um asilo. Estamos procurando formar uma
comunidade rural onde as crianças abandonada possam
levar vida normal; mas podemos ser muito úteis também
a toda • garotada da região. É um núcleo social como

campestre mais atraente para os jovens. Sua esperança,
aliás, parece bem-fundada. Basta dizer que de todas as
redondezas acorrem à escola fazendeiros e lavradores
em busca de tratamentos médicos, conselhos sAbre cria

-ção de animais, e suprimentos de diversos gêneros. Aos
domingos 	gente às Centenas ouvir missa na capela.

Fizemos uma curva e descemos um declive. —Olhem
ali a escola! exclamou o coronel, apontando. Pouco a
pouco. aquela vaga mancha na paisagem foi se tornando
mais nítida, e percebi tratar-se de vários prédios agru-
pados em tArso duma casa amarela. Aquilo dava
impressão de estar em plena construção, e no fundo,
junto a umas árvores, viam-se as paredes de tijolos de

co:, g ,,de zcr:te, 5, ,Icc:entrStIarnbCfl,e5''"3

qualquer cidade, criado elo tórno do lar e da lao,il,a.
Só que aqui cada família tem 25 meninos

Os internos. contou-nos, silo encaminhados à escola
por entidades de serviço social. Silo, na realidade, enjei.
lados, que os pais expulsaram para as ruas ou que.
espontãneameste, fugiram de casa. Seus novos "pais'
—que em alguns canoa já trazem sua própria prole—
são escolhidos pela Policia Militar entre os seus oficiais
e se alojam em um doa três lares já prontos 	Escola.

—Progredimos devaganisho, continuou—mas esta.
moa nos adiantando, Já temos a escola primária, oficinas
de artesanato com seus instrutora, e um técnico eis
agricultura. Já cultivamos 120 alqueires. A escola jó
se basta a ai mama, em pane pelo menos: com a renda,
compramos gado e terras. Com o tempo, ser, montada
na capital uma loja para dispor dos produtos de "Caio
Martina", administrado pelos alunos inclinados a:,
comércio.

Viajávamos por terra onduladas mas de aspecto
pouco próspero, em parte cultivadas, em parte cobertas
de vegetação baixa. Terra de caboclos, com os típicos
casebres, onde o cultivo é feito à moda antiga e mal «IA
para o sustento dos moradora. As escolas eram poucas,
e pobres. Comecei a compreender por que tanta pente
asia dali para ir morar na cidade.

Mediante a reforma agrária na própria escola, o Cd.
Almeida e seus colegas têm a esperança de elevar o
padrão de vida por toda aquela zona e tornar a vida

unia e..trutura nova. Defronte da casa paramos e fomos
recebidos na varanda pelo diretor, sua senhora e seu
filho. Esperando, na sala de visitas, que servissem o
indefectível cafézinho, fomos sendo informados de mais
pormenores relativos ao estabelecimento.

O Tenente-Coronel Almeida, a mais jovem oficial da
Policia Militar do Estado de Missa, incumbe-ae da
instrução académica e física doa recrutes 	fôrça pú-
blica. Até há 12 anos feito o primeiro treinamento,
começavam logo a trabalhar.Paulatinamente, porém,
foi vencendo a idéia de que a organização deveria ser
composta de homens instruidos, e logo se cuidou de
desenvolver o programa de treinamento. O cel. Almeida
acha, porém, que é precisa 	ainda mais longe: os
melhores policiais devem ser sociólogo., e procurar não
ad prender na mas principalmente evitar o
crime. Assim, considera um "laboratório vivo" a Escola
Caio Martins.

Auxiliado pelo filho do diretor, o cel. Almeida moa-
tcou.nos projetos arquitetônicos que revelavam a situa-
ção e distribuição, presente e lutara, dos prédios e de-
pendências da escola. Esta começara com um edifício
retangular que outrora fAca depósito da fazenda. Vimo-lo
pela janela. Ao tempo de nossa visita, havia três prédi^
outro em construção, e vária oficinas.

De vez em quando, se alguém interrompia para tra-
duzir qualquer coisa, o coronel fixava o olhar em mim,
sentada mais perto dêle, e continuava a falar, levado
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nrresist'ivelnnente pelas idéias que lhe borbotavam do
cérebro. Esclareceu que a vasa em que nos encontrávamos
fóra construída pelou meninos e pelos professores, e
por fIes foram feitas também as poltronas em que nos
sentáramos. Perguntei de que era o fórro, e o diretor
foi buscar um rólo de fibra semelhante a sisal, e o co-
ronel, olhos postos no futuro, declarou que esperavam
um dia erguer caaas .modêlo, em estilo rústico, com
mobília afeiçoada caprichosamente, afim de demonstrar
como eram boas as madeiras e fibras da região.

Já estão prontas as plantas de fazendinhas de 10 a
20 alqueires, cada qual com vistes vinte .e .cinvo meninos.
As duos primeiras se furão em terreno da própria es.

cola, as outras em terras adquiridas pelo Estado para
fssr fim.

Em seguida iniciamos nossa excursão, guiados pelo
coronel e pelo diretor, homem alto e magro, envergando
um macacão; é tenente da Policia, tem curso de serviço
social e se diplomou suma boa Escola Normal. Primeiro
fomos á farmácia, passando por três garotos sentados nos
degraus. Da mão de um deles, o coronel apanhou uma
peça de argila esculpida, que me mostrou; e explicou
que o menino do meio tinha de caminhar cinco quilô-
metros de ida e cinco de volta, todos os dias, para
frequentar a escola. O farmacéutico, homem pequeno
com uma expressão de bom-senso, apostou para a prate-
leira de remédios e, na parte de trás, a clinicazinha.

O sol descia, e o coronel mostrou-nos a padaria e a
.sapataria, a primeira das quais não só supre a Escola,
como tem de sobra para vender. Depois visitamos a
carpintaria, onde se faz o mobiliário, atravessamos a
horta, e tiramos fotografias de uns meninos nadando na
rudimentar piscina.

O coronel mostrou-nos então, numa touceira de árvo-
res, o altar ao ar livre onde se diz missa aos domingos, e
o lugar onde, também aos domingos, os lavradores das
redondezas instalam suas barracas. Em seguida chega.
nos até à pedreira, de onde os meninos haviam extraído
toda a pedra usada no estabelecimento; de automóvel,
percorremos a campina, e, quando atingimos um riacho
represado, o coronel falou-nos do abastecimento de água.

Mais tarde, levou-nos outra vez ao primeiro edifício
da Escola, nade havia "uma sala de aula em cada ala, e
asna casa nomeio" ... Numa das salas, à luz de pálidas
lâmpadas elétricas, dois rapazes preparavam-se para au
aulas noturnas. A luz elétrica, diga-se de passagem, é
suprida por aos pequeno gerador movido a gasolina, e
constitui motivo de grande alegria para os meninos, que
se lembram das lanternas de querosene do primeiro e6lo.

Por último, fomos a um prédio novo. Nas imediações
a meninada jogava futebol, e era um gôsta ver.lhes as
silhuetas aos pulos contra a débil luminosidade do ccc.
pósculo. Ao aproximarmo-nos, pararam para apreciar
os Visitantes estrangeiras. Após mostrar-nos toda a casa,
espaçosa e confortável, o coronel chamou os garotos.
Au mesas foram empurradas para abrir ama clareira no
meio da sala-de-jantar. ló era noite, e ali também -
débil a luz quando ouvimos aquelas fortes vozinhas
entoando: 'Oh, Brasil do meu amor

Eram meninos como os de qualquer outro lugar da
mundo . . . Cabecinhas raspadas e cabeleiras bastas;
rostos emagrecidos na adolescência e rostos ainda macios
de meninice. Custava-me crer que os pais os haviam
rejeitado; que já hsviant perambulado pelas becos e
dormido em degraus duros na cidade inhóspita.

—Tudo isto, observei ao coronel,—tudo isto se baseia
na criança abandonada

Sorrindo, rexpondeu.me:—Digamos assim: a criança
abandonada serviu-nos de pretexto pana levar asuiatência
técnica e orientação social a ama região atrasada. Come-
çamos pelo menino abandonado; mau há adultos aban-
donados também, e queremos que nossos oficiais ou
ajudem a retornar a ama vida útil.
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i C Pirapora - 1952
Governador do Estado Fecha Escolas,.. Caio Martins Reabre!

Naquela época, já era conhecido, em todas os setores educacionais do Estado,
o esforço da Polícia Militar na implantação de novos métodos de trabalho, visando
não só à melhoria do policial-militar, de suas tropas, mas principalmente o
aprimoramento sócio-econômico e intelectual de seu oficialato.

Para que isto ocorresse, foram enviadas comissões de oficiais aos estados do
Sul-Sudeste: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, para auscultar
novos métodos e projetos para ampliar, ainda mais, os horizontes dos militares
mineiros e o desdobramento de programas para a concretização de seus maiores
objetivos.

Manoel de Almeida chefiou essas viagens, sentindo que era gratificante ver de
perto esse trabalho nos diferentes Estados.

Tudo fazia crer que, apesar de válida aquela troca de experiências entre os
militares do país, Minas Gerais estava muito à frente dos demais estados.

O Governador Milton Campos era um homem íntegro, espírito voltado para as
grandes causas do Estado, preocupado com o bem-estar de seu povo, mas os políticos,
em Minas, não perdoavam quando os problemas não eram equacionados em tempo
recorde.

Surge uma notícia, nos diferentes jornais da época, que abalou o governador:

"Dr. Milton Campos, governador do estado, fecha escolas... ".

Em Pirapora, no norte do Estado, havia a "Escola de Agricultura", instalada
num antigo prédio, pertencente à Marinha Mercante. Era antes uma Escola de
Aprendizes da Marinha, passando depois a funcionar como Hospital.

Construção bonita, muito antiga, desativada pela Marinha e entregue agora
ao Governo de Minas Gerais.

Instalara-se, naquele prédio, do outro lado da cidade de Pirapora, na Vila de
Buritizeiro, um Curso de Agricultura, dirigido por um agrônomo.
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Funcionou durante algum tempo, mas devido às dificuldades financeiras para
manter professores e os inúmeros problemas políticos, o Governador foi forçado a
fechar a Escola.

Veio, assim, a exploração política eleitoral!
- Logo o Dr. Milton Campos? - Homem tão íntegro...
- A UDN, tão preocupada com a educação do povo, fechando escolas?!...
Passados alguns dias, Manoel de Almeida é convocado por Milton Campos

para uma audiência no Palácio da Liberdade. O Governador, terminando uma reunião
que presidia em uma das salas do palácio, passa pelo Gabinete Militar em que Manoel
o aguardava:

- Major Almeida, vamos para o meu Gabinete...
Manoeljá estava intrigado
O Dr. Milton era muito simpático, simples e não aterrorizava ninguém.

(- Mas, o que ele quer?!... Que Deus me ajude...) - já pensava o inquieto
militar.

Dr. Milton acomodou-se num sofá de seu gabinete particular e chamou Manoel
para assentar-se ao seu lado. Expôs, logo, a situação política do fechamento da
Escola, falou dos companheiros indóceis do partido, cobrando uma atitude urgente
do governador, etc., etc.

Enfim, era caótica a situação para um Governador bom, inteligente, bem
intencionado, mas sofrendo as injustiças partidárias.

- Meu caro Manoel de Almeida, preciso de sua ajuda, neste momento... Vejo
com entusiasmo o seu trabalho na Caio Martins de Esmeraldas, com aquelas
crianças....

- Obrigado, Governador...
- Vamos pensar juntos... E se nós aproveitássemos o velho Hospital da Marinha,

em Pirapora, que foi fechado como "Escola de Agricultura" da secretaria de
Agricultura, devido às injunções políticas e levássemos para aquele local menores
abandonados para mais uma Escola Caio Martins?

É lógico que Manoel de Almeida levou um susto tremendo,
(- Por esta eu não esperaval...)
Os dois homens públicos, idealistas, sinceros, dispostos a lutar, começaram a

arquitetar planos e mais planos e mil projetos para aquele novo espaço a ser assumido
pela Caio Martins e a ser edificado com base no trabalho dos próprios alunos da
Escola

- Governador, eu quero ajudar V. Exa., mas não tenho meninos com mais de
15 e 16 anos!
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E ademais,
- Estão ainda tenros para uma responsabilidade desta natureza!
- Major, pense na minha dificuldade com aqueles que confiam em mim!
E concluindo a determinação:
- Convoque as suas equipes e diga-lhes que eu conto com a sua ajuda, nesta

oportunidade. O Coronel Vargas vai colaborar, pois vou convocá-lo também para
essa empreitada, mas tudo depende do Senhor.

Manoel foi para casa, chamando-me para anunciar a nova missão!... Era
impossível debandar numa hora destas, tendo um governador que confiava no nosso
trabalho e, mesmo, no poder do menor, bem orientado.

A Caio Martins de Esmeraldas estava engatinhando, ainda, mas conversamos
muito sobre as possibilidades do aproveitamento de uns dez alunos e ficamos animados
com a perspectiva de alguns bons funcionários poderem acompanhá-los.

Manoel voltou ao palácio e, depois da comunicação ao Governador, obteve
autorização para uma visita a Pirapora.

Apesar dos problemas familiares com os meus filhos pequenos, fomos todos a
Pirapora.

Para eles, constituía também uma diversão inusitada e ficaram todos vivamente
empolgados com a viagem, em que pese, na estrada, perto de Várzea da Palma,
vivenciarmos, com enorme tristeza, a morte do miquinho que o Cláudio António (a
quem, por isso mesmo, o Manoel tratava como "Macaco") sempre levava nos bolsos
ou encarrapitado nos cachos de sua basta cabeleira loira. O óbito do bichinho foi
motivado, certamente, pela intoxicação medicamentosa decorrente de um
comprimido inteiro de sulfa, prescrito diante de uma pequena indisposição e
administrado pela "aprendiz de médica", a Maria Cali, (a "Tosio", do Manoel). Sem
sentimentos de culpa e ressentimentos, mas imensamente contritos, todos choramos
no enterro do bichinho, na caixinha de sapato improvisada. Ainda lembramos as
expressões daquele miquinho estertorando, que eram impressionantemente quase
humanas...

Chegando a Pirapora-Buritizeiro, percorremos logo todas as instalações do
velho hospital, que estavam precaríssimas. A "Escola de Agricultura" não aproveitava
mais as instalações do hospital, só ocupava um galpão e as terras.

Visitamos, também, a cidade de Pirapora e a Vila de Buritizeiro, onde ficava o
hospital.

A comunicação da cidade com a vila se fazia (para carros e pedestres) através
de uma monumental ponte da Estrada de Ferro da Central do Brasil, mal conservada
e perigosa. Os carros passavam em cima dos trilhos férreos e muitos motoristas não
se atreviam a tal aventura, principalmente os nossos, de Belo Horizonte, pelo risco
de, na primeira distração, perder-se a guia e cair no rio São Francisco.
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Pirapora era, naquele tempo, um importante entroncamento no interior
nordestino.

Os navios descarregavam lá as mercadorias e os "baianos" - nome dado,
indistintamente, a todos os imigrantes do norte e nordeste que ali passavam para
pegar o trem da Central do Brasil, seguindo para Belo Horizonte, Rio e São Paulo.

Pirapora vivia, pois, em função do rio São Francisco. O antigo hospital tinha
a sua frente voltada para o grande rio. Apesar do que vimos naquela visita, Manoel de
Almeida não se curvou ante tantas dificuldades, porque já estava com a cabeça cheia
de planos.

Aceitou a luta, vislumbrando logo que daquele ponto sairiam, talvez, linhas
de ação de trabalho para toda a bacia hidrográfica do grande caudal de integração
nacional, o São Francisco, atendendo populações carentes e sofridas da região
ribeirinha, tão ligada à sua infância de barranqueiro nato.

O seu sonho de visionário estava já se realizando....

E aconteceu tudo como ele previa

0
00

Resolvida a criação da Caio Martins em Pirapora, Manoel de Almeida abriu
uma lista de voluntários, na Escola de Esmeraldas. E a questão básica era colocada
para todos:

- Quem quer fazer parte do grupo de "Bandeirantes", na nova marcha para o
noroeste?

O entusiasmo contagiava a garotada e não foi fácil a seleção, pois quase todos
queriam ir.

Apresentaram-se muitos, mas inicialmente iriam os mais velhos, aqueles que
apresentassem bom comportamento, sérios, disciplinados e saudáveis.

Foram, assim, selecionados:

Agenor Gonçalves

Francisco Mendes Freitas

Gerson da Felicidade

João Batista

Jair Batista

José Francisco da Piedade

José Gabriel dos Santos

Lacir Silva.
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Alguns dos garotos-bandeirantes eram do Grupo dos 18, que criaram a primeira
Caio Martins, a de Esmeraldas, no dia 5 de janeiro de 1948.

Como já falamos, o velho casarão estava em péssimas condições. A reforma do
prédio foi levada a efeito pelos próprios meninos.

Os serviços de recuperação de bombeiro hidráulico, de eletricista e pintura
foram feitos por Gerson e José Gabriel.

Numa das minhas visitas lá, fiquei horrorizada com as carradas de morcegos
mortos e outros bichos que os garotos retiravam do 2° andar, onde funcionaria o
dormitório dos meninos.

Feita a reforma, começaram a aparecer os alunos da região para serem internados
e os da Vila de Buritizeiro vinham para as atividades: as peladas de futebol, os livros
e revistas da biblioteca, o "lanche" (da tarde) e, muitas vezes, o jantar; outros até
dormiam no educandário.

Fazíamos as festas no grande salão que chamávamos de auditório, onde havia
palestras, sobre temas variados: saúde, educação, artes.

Depois das reuniões, apresentávamos números de músicas, do agrado da
diversificada platéia e, mais tarde, o cinema.

Conseguimos muitos músicos da comunidade que, espontaneamente,
abrilhantavam as nossas festas.

A articulação da Escola Caio Martins com a comunidade daquela Vila e mesmo
com a da cidade de Pirapora constituiu um dos fatores mais sérios e educativos da
obra caiomartiniana. Em Esmeraldas conseguimos conquistar aquela comunidade
rural circunvizinha através da Igreja, das missas, da música, de trocas de experiências,
das festas cívicas e recreativas.

Em Buritizeiro, ocorreu o mesmo fato histórico: o pescador que deixava seu
barco, a sua rede, para ver o seu filho cantar nas festas da Caio Martins na Vila de
Buritizeiro, ouvia os professores falando a linguagem que eles entendiam:

- Como pescar com melhores resultados, o que pescar, quando pescar?

Os artífices da pesca, os artesãos, compareciam às práticas agrícolas
algumas vezes, viam aqueles garotos, ainda púberes, ensinando a plantar, a
cultivar verduras, cuidar daquelas árvores frutíferas, das criações de animais!
Tudo tão simples! Por que ele, o pescador, não fazia isto em suas casas? Por que
beber cachaça e dormir, à beira do rio, o dia todo? E assim o pescador ia com o
filho para o velho casarão!...

00
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O Governador Milton Campos mandava, para visitar o trabalho da Caio Martins,
secretários do governo, técnicos, professores e políticos, para incentivar nossos
garotos que atenderam ao seu pedido e estavam fazendo um belo trabalho de
voluntariado.

Eram "bandeirantes" como Fernão Dias Pais Leme, não à procura das
esmeraldas, mas para garimpar um veio diferente, um brilho de esperança maior que
o do mero mineral verde, abrindo estradas e corações para a solução do problema da
fome e do êxodo do campo!...

O pescador amava muito a sua terra e o seu encachoeirado São Francisco!

A região era potencialmente rica mas o homem estava doente! Desiludido, não
acreditava mais nos Governos e não ouvia ninguém.

Mas, quando viu chegar ali aqueles pirralhos, olhos assustados, não pedindo
nada, não exigindo nada em troca a não ser que lhes desse atenção, que simplesmente
os escutasse, ficou encabulado e encantado!...

- Que é isto? Parece coisa do outro mundo. Estou delirando ou simplesmente
sonhando?!

De fato, meses depois já havia um "Curso de Práticas Agrícolas", que não
pudera ser implementado no âmbito da secretaria de Agricultura; o "Curso de Prendas
Domésticas" para as senhoras e moças da Vila; além de Costura e Artesanato e o
Coro Orfeônico.

Havia uma "Missão Rural Fluvial" que percorria, num barco, os povoados ao
longo do rio, levando remédios, aprendizado rural, criando um clima de confiança
para a abordagem de novas técnicas de trabalho, principalmente para o pescador.

Manoel de Almeida, logo no início da obra caiomartiniana em Buritizeiro,
solicitou do governador a compra de uma fazenda para os trabalhos no campo.

A Caio Martins, na Vila de Buritizeiro, ficou confinada àquele enorme prédio
e a algumas casas para funcionários. Com isto, estavam prejudicados os trabalhos
educativos, sem área adequada para plantar e sem condições para o funcionamento
de práticas de serviços como a horticultura, criação de porcos, aves, etc.

Buritizeiro era uma vila pobre, sem atrativos para as crianças, a não ser a beira
do rio. Quanta criança morria ali.., levada pelo rio caudaloso, naquele ponto
caracterizado pelas corredeiras impeditivas da navegação, pela sucessão de belas e
pequenas cachoeiras e pontos de redemoinho, que concorriam para redobrar agora a
atenção dos responsáveis pela criançada sempre afoita da Caio Martins.

O lema caiomartiniano caminhar com as próprias pernas começava a funcionar
com dinamismo e flexibilidade, mediante programas adequados às necessidades de
nossas crianças e do meio em que atuavam, conforme os fundamentos de seu programa
de trabalho.
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Dentro de pouco tempo já funcionavam, com extrema dificuldade e
precariamente, as oficinas artesanais: 1. carpintaria, com 16 alunos; 2. alfaiataria,
com 13 alunos; 3. serralheria, com 3 alunos; 4. sapataria, com 6 alunos; S. eletricidade,
com 3 alunos; 6. funilaria, com 7 alunos; e 7. padaria, com 5 alunos, totalizando 53
alunos, numa efervescente e laboriosa colméia de trabalhos.

Manoel de Almeida convocou técnicos para escolherem as fazendas que deveriam
ficar próximas à sede, adequadas ao desenvolvimento das atividades da pesca, das
atividades artesanais, industriais e da pecuária.

Hoje estão lá, localizadas na área de influência ou no entorno do Casarão, as
pequenas fazendas Varginha; Santa Edwiges; Coatis e Pai Félix.

Todas as Fazendinhas tiveram grande movimento devido à dedicação de pessoas
boas que se apresentavam para serem chefes de Lares. Todas sabiam que, para ser um
bom Chefe de Lar, para tomar conta daquelas crianças de Caio Martins, a pessoa
tinha que viver sem bebidas alcoólicas, dedicado integralmente à família e ao trabalho
rural.

As Fazendinhas forneciam madeiras, que havia em grande quantidade, para
construções de casas, janelas e portões; e a lenha das porções desmatadas e
transformadas em áreas agrícolas era vendida, para renda das próprias Fazendinhas.

A Escola Caio Martins de Pirapora chegou a possuir uma das mais bem
organizadas marcenarias do norte de Minas, confeccionando peças que chamavam a
atenção dos visitantes nas exposições, realizadas com freqüência em cidades do norte
mineiro.

Para a fazenda Pai Félix estava projetada uma "Escola da Pesca", com técnicas
do ministério da Agricultura , contando também com um frigorífico para abastecer
de peixes a região e a capital mineira (ainda não existia a alternativa do mercado de
Brasília...).

As Fazendinhas tinham atividades de acordo com a faixa etária dos alunos.

Em uma delas havia o plantio de cana, para a fabricação de rapadura em
quantidade suficiente para fornecer a todas as Caio Martins.

E a meninada se divertia e se empanturrava comendo a rapadura simples, a
rapadura com mamão ou com coco.

Essa era a minha solicitação aos meninos:

- Cantem, cantem sempre, enquanto trabalham! Não cansa e melhora a
qualidade do produto!
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"Meu engenho é de maromba,	 Coro:

Foi eu quem mandou fazê.	 Oi, deixa agarapa corre...

Bota a cana na moenda,
Deixa agarapa corrê.	 Nós vamo plantá a cana,

Quando o dia amanhecê.

Coro:	 Bota fogo na fornalha

Oi, deixa agarapa corre...	 Mel gostoso vai fervê.

Nós vamos plantá a cana,
Quando o dia amanhece.
Nós vamos plantara cana,
Prá rapadura comê.

Coro:
Oi, deixa agarapa corré...

Funcionava também com grande movimento uma olaria, de cuja produção a
Escola conseguia alguma renda para os seus trabalhos.

Era prevista, ainda, a indústria da extração da cortiça, porque esta planta era
nativa, produzindo a matéria-prima para vários produtos que utilizam a cortiça
como insumo.

Nas Fazendinhas, além das plantas frutíferas nativas, como o pequizeiro, o
caju, o umbu, o juazeiro, cabeça de negro (araticum ou marolo), pinha, agora eram
formados pomares para a fartura de frutas (vitaminas) para os meninos da Caio
Martins e da região.

De vez em quando, vinham outras trovas:

- Me ajude escoteiro,
não me deixe cantá só.
Eu sozinho canto bem,
Com você canto mió.

Contratei o sol e a lua
prá sê meus camarada;
o Sol sempre chega cedo.
a lua chega atrasada.

Alecrim, alecrim dourado,
que nasceu no campo
sem ser semeado. (bis)

Ai, meu amor,
Quem te fez assim,
Que a flor do campo
É o alecrim.

O alecrim nasceu na horta
Tomou conta dos jardins. (bis)

Mas também veio morar
Dentro das Caio Martins. (bis)

Ai meu amor,
Quem te fez assim,
Que aflor do campo
É o alecrim.
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E depois, contando com a complementação do Coronel Saul:

Alecrim do meu coração,
Que voltou ao campo
Com esta canção...

Na sede da Caio Martins, na Vila de Buritizeiro, havia um posto de saúde que
atendia à Escola e à Vila, chefiado pelo aluno Guimarães Leite da Silva. Quando
houve a gripe asiática, 40 meninos haviam baixado à enfermaria da Escola.

Guimarães, que apresentava muita vocação para aquele trabalho, sabia aplicar
injeções, usar termômetro, aplicar medicamentos na hora certa. Já era o "dr.
Guimarães" quando foi fazer um curso de microscopia em Esmeraldas, para organizar
um laboratório em Pirapora.

Eram uns heróis os nossos meninos!

Também o José Gabriel evitou que um incêndio, proveniente de uma fagulha
num barril, atingisse um local onde se armazenava a gasolina, correndo e abafando,
com as mãos, as labaredas. Foi condecorado por ato de bravura! Mas não posso
contar todos os "casos incríveis" desses pequenos heróis! São tantos, tantos, que
dariam páginas, assunto denso para muitos livros...

De todos tenho a mais saudosa lembrança. E Manoel de Almeida guardava-os
no coração, como filhos diletos...

Um fato, porém, agora, preciso contar. Da escola de Pirapora saíram, também,
meninos para se matricular na Escola de Pesca Darcy Vargas; e na Organização
"Cristo Redentor", dirigida pelo notável Levi Miranda, na ilha (restinga) da
Marambaia, no Rio de Janeiro; trabalho notável da primeira dama do país, D.
Darcy Vargas.

Também Caio Martins colaborou com a admirável D. Darcy. Fomos, Manoel,
eu e filhos ao Rio de Janeiro ajudá-la nas suas obras.

Sabem o que ela deu de presente para a Caio Martins? Um avião - o monomotor
Piper, motor Lycoming, de tela dopada e frágil, mas valoroso e seguro - o inesquecível
"Anjo Verde" das Caio Martins, "comandado" por outro não menos anjo, o piloto
Pedrinho, mas aí já é outra história, que irei contar depois...

Buritizeiro virou cidade, separou-se de Pirapora, deixou de ser a nossa vila
querida onde conhecíamos e cumprimentávamos todo mundo pelo nome; íamos à
praia; à igreja; à escola primária; visitávamos as pessoas nas suas casas, os doentes,
enfim, queríamos bem a todos e aos amigos que eram tantos....

Mas, aos poucos, vamos nos acostumar com a idéia e voltaremos sempre à
-Caio Martins, e à querida terra que ficou tão importante —Buritizeiro.
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Ela teve grandes diretores, que lutaram muito pelo seu desenvolvimento.
Quero destacar, neste ponto de minha narrativa, a figura do CoronelJoão José

da Almeida, irmão de Manoel de Almeida e também irmão de ideal.
Amava a Caio Martins, de Pirapora, fazendo dela a continuação de seu lar. Era

bom, honesto, trabalhador, e sobretudo, idealista, como o irmão.
O primeiro Diretor foi, no entanto, o sargento José Ribeiro, homem trabalhador

e dedicado às crianças. A doutrina de Baden Powell, o Escotismo, era o seu método
para conquistar e educar as crianças. O Escotismo teve uma fase áurea em Buritizeiro,
nos desfiles e festas e em toda a região sanfransciscana. A tropa era sempre convidada
para participar das festas, tendo à frente, para gáudio dos adultos e delírio da
criançada, o garboso bode Tomé que, alvíssimo, com seus doces olhos amarelos,
conferia a cadência e garantia o brilho de cada desfile.

Muitos diretores nobres serviram à grande causa do menor, em Pirapora e
Buritizeiro. A eles, a nossa eterna gratidão.

0
00

Deixando a Caio Martins de Pirapora, voltando à Caio Martins de Esmeraldas,
vemos que aos poucos já se forma na velha Fazenda Santa Tereza uma pequena
comunidade alegre, com as crianças, visitantes e amigos, as residências modestas
para acomodar as pessoas que exerciam funções dentro do "núcleo", como carpinteiros,
pedreiros, mecânicos, oleiros. Era um povo feliz!

A diretora D. Maria Célia e José Barroso residem também na república dos
rapazes do Curso Normal Regional; D. Maria Célia é mãe no Lar (república) e no
Curso Normal Regional.

Já estamos com dois Lares, uma República e outro Lar em construção.
Manoel tem procurado conseguir recursos para a construção do prédio

definitivo do Curso Primário e do Curso Normal Regional, no ministério da Educação,
no Rio de Janeiro.

Luz! Luz! Viva a Luz! - 21 de Agosto de 1950

O grito de alegria da meninada soou como cometas anunciando a vitória! De
fato, foi uma vitória grandiosa, porque não se conseguiu com facilidade levar até
aquela região beneficio só julgado, naquela época, necessário ao meio urbano.

Dava-nos uma pena enorme ver os meninos, de manhã, com as narinas escuras
pela fumaça do querosene!... 0 gerador ficava ligado só para as horas mais
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necessárias; mas, até que enfim! A luz! A luz! Mas, como Manoel de Almeida recebeu
a notícia? Caio Martins não tinha telefone!

As comunicações na Caio Martins, naquela época, eram feitas com pombos-
correio.

Quem foi o herói da grande mensagem? Foi o Pombo n.° 9.974, às 8:55h, no
dia 21 de agosto de 1950.

\Ç	S \v	.

:

/

	

Sgt.
: °caio :'artins	

-

Ruspondo sua mensagem poSsuflO do maior entusiasmo e do mais puro
contentamento, por verificar que se vo aos noucos concretizando as Ideias
mestras, que constituem o próprio fundamento la vida es p iritual desse Ts-
tabelecimento.

Ao grato ensejo do in{clo (Ias	(Ia scoia pr1aria da la. Fa-
zendinha de 'Caio Tartins", feto culo contendo lo ideias dispensa qualquer
coinentrio, duseo conqratnlar-me fervorosarcente cor equeles rue aÇ laboram,
na instrução prtmFria, no etor agrícola, na aimtnietra?o e nas oonstrucres,
conclamando e tedos q ue esnenhem es suas cais osree reservas humanas rara
A concreti zeço rnt5a do eshO i)rinci, ,al da obra oh eti vada. lesse cruza-
da, 3stesmos certos, rodemos con t —com o auxílio da Divina Providncia,
que jamais dul xou de ser advogada inseparvel de todos quantos lutam pelo
reinado dcc verdades eternas.

ratcrna 1 nceute,	 eL.c.
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O Sonho: um Lar sem Portas!

Durante algum tempo, eu não comentava com qualquer pessoa o meu sonho;
porém, agora, fazendo um depoimento sobre a minha vida, sobretudo a minha presença
desde o primeiro momento da criação da Caio Martins, devo relatar algo que
considero muito sério e digno de registro.

Certa noite, preparada para dormir, recostada no espaldar de nossa cama,
iniciei as minhas orações diárias, dando graças a Deus por mais um dia de trabalho e
de conquista para a nossa vida familiar.

Não sei quanto tempo fiquei rezando!... Manoel, ao meu lado, ao ver-me
angustiada, contorcendo-me na cama, disse que me sacudia fortemente, para que eu
acordasse! Eu dizia:

- Manoel, acredite em mim, eu vi.
Seja sonho ou seja uma visão, o que eu vi, nitidamente, foi uma menininha

esquálida, olhos tristes, lacrimejantes, que se fixavam em mim, os cabelos compridos,
pretos, uma franjinha ralinha, quase lhe encobrindo os olhos.

No fundo, como numa tela cinematográfica, meninos escoteiros fardados
desfilavam, ao som do "Rataplã". Eu ouvia o cadenciado da marcha "um, dois, um,
dois" e a música vibrante:

- Rataplã do arrebol, escoteiros, vede a luz.
A menina continuava olhando-me com aqueles olhos súplices, como se insistisse

para eu entender...
O Manoel abraçava-me, procurando me tirar daquela letargia.
- Eu vi, Manoel, a menina, a menina.
Manoel dizia:
- Foi um pesadelo! O que você comeu antes de se deitar?.
- Não comi nada pesado!!!
Eu precisava relatar para ele o sonho, e o fiz, mas acentuando, preocupada

com a nitidez com que ela me observava. Aquela menina estava sofrendo! Aqueles
olhos!... Nunca mais me esqueci daquela noite!

Dormi, depois de algum tempo, ouvindo o Manoel, rezando para me acalmar,
dizendo:

- Amanhã eu vou vigiar o seu lanche da noite.
No dia seguinte, depois do café, ele me chamou a um canto da sala e me disse:
- Márcia, não dormi o resto da noite. Fiquei impressionado com o ocorrido

rnn,
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E continuou demonstrando seu interesse em perceber o significado do sonho
agitado, falando pausadamente e encontrando em cada frase o meu assentimento,
dito pelos olhos:

- Eu consegui interpretar o seu sonho! Vamos raciocinar juntos.

- Você sabe que o nosso trabalho com crianças abandonadas é uma missão que
Jesus nos reservou e estamos convencidos de que não foi por acaso o nosso casamento.
Não existe acaso, e nem o acaso acontece por acaso...

- Teríamos, juntos, uma missão de realização... Estávamos certos ainda de que
o nosso trabalho com o menino estava resolvido. Tão fácil, tão gratificante. Você está
sempre dizendo que o menor não é o maior problema na nossa Caio Martins, não é!?

Ao ouvi-lo comentar o pequeno trocadilho, mas que revelava uma questão
substantiva quanto à natureza do nosso desafio - eis que estávamos, todo o tempo,
trabalhando com os maiores, também - além de concordar com os olhos, sorri para
ele, demonstrando minha concordância. E ele continuou:

- Você, com a sua acuidade feminina e seu bom senso, que eu tanto louvo, já
afirmou isto quantas vezes! A nossa missão deve ser ampliada. Jesus exige mais de
nós dois e de nossos filhos!

- Vou agora a Esmeraldas, reúno os meninos e vou contar para eles o seu
sonho. Os meninos devem participar de todos os nossos problemas, nossas alegrias,
nossas conquistas.

Manoel gostava muito de contar histórias para os meninos e meu sonho foi
motivo para mais uma, quando ele lançou uma indagação no ar:

- Vocês não acham que precisamos de umas meninas bonitas aqui na Caio
Martins? Vocês vão crescer, vão casar, ter filhos...

- As nossas moças, para vocês escolherem e para que vocês possam ser
escolhidos, logo já estarão aqui, na Caio Martins.

E cada vez mais enfeitava a sua história. ...os meninos deliravam com a
motivação.

- Temos que arranjar casa e eu preciso que vocês me ajudem!.

Dentro de um mês, já estava comprada uma chácara e a reforma da casa já
estava sendo feita.

Que beleza estava ficando o Lar de D. Mundica e do sr. José do Carmo!

O Lar não tinha portas quando chegou a primeira menina!

O velho cãozinho do sr. José tomaria conta da casa, sem portas!...

A co-educação (meninos e meninas juntos) é um enorme desafio! Requer
vigilância controlada, bons funcionários para as tarefas diárias, técnicos e professores
especializados. Não tínhamos nada disso, mas não iríamos recuar.
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Numa escola que se transformava em comunidade, era natural a presença de
jovens, filhas dos funcionários e dos professores residentes.

E a vinda de outras meninas viria tornar mais amplo e mais alegre o raio de
ação construtiva da obra. E, especialmente, seria a opção ditada pelo que é natural,
simples e puro.

Hoje temos centenas de ex-alunas caiomartinianas casadas com os irmãos de
ideal da obra. São os valiosos multiplicadores da obra caiomartiniana.

São os nossos diretores, professores, funcionários que trazem no coração a
mística caiomartiniana, que se expressa no pensamento franciscano:

- Doar ao irmão aquilo de que ele necessita.

A Oração de São Francisco é lembrada, dita, entoada e praticada (não apenas
no dia 4 de outubro, mas por todo o tempo) por nossos rapazes e moças:

- É dando que se recebe;
É perdoando que se é perdoado;
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna... !46

Muitos caiomartinianos foram aquinhoados, não só com a fortuna emocional,
mas ficaram ricos, de verdade.

São fazendeiros, comerciantes que, no Natal, enviam as suas prendas para as
crianças, além de frutas e brinquedos.

Outros não tiveram a ventura de ter suas gordas poupanças, mas como
engenheiros, economistas, padres, advogados, juízes, professores, militares, pedreiros,
carpinteiros, alfaiates, marceneiros, enfim todos amam a Caio Martins e, onde quer
que estejam atuando, são nobres, honestos e fieis à mística caiomartiniana. Temos
até um ex-aluno, ministro em Brasílial...

Os rapazes e as moças, geralmente, deixam a obra com um diploma nas mãos.
São professores ou técnicos agrícolas.

O mundo os espera lá fora. Há sempre uma luz à sua frente. E um ideal em
marcha...

11 Oração dc São Francisco.
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Juscelíno Kubitschek
Com a realização das novas eleições, é eleito governador do estado Juscelino

Kubitschek de Oliveira, grande político, humanista, convicto dos problemas que
assolavam o país e o estado que o recebia com carinho e esperança.

Surgiram expectativas sérias para os nossos primeiros contatos com o dinâmico
governador.

A missão da obra caiomartiniana era nobre, porque procurava servir ao estado
e não apenas aos governos, sem cor partidária, numa área árdua, nem sempre atendida
e compreendida pelos homens públicos.

O governador eleito era um homem sensível, bom e aos poucos iria,
naturalmente, conhecendo as dificuldades do estado, os órgãos menos favorecidos e
as entidades que se interessavam em minorar as dores e dificuldades inerentes às
condições sociais existentes.

Manoel preparou, então, vários expedientes para serem enviados ao governador,
aguardando notícias através do Estado Maior da Polícia Militar ou do Gabinete
Militar.

Enquanto se esperava pelos entendimentos com o novo Governador, procurava-
se manter, aceleradamente, a máquina produtiva da obra, inteiramente entrosada
com a vida do educandário.

As oficinas artesanais, embora modestas, exerciam um trabalho excepcional
para o aprendizado dos alunos, não só profissionalmente, mas eram os locais onde se
podiam observar, de perto, a situação comportamental, as tendências e a
personalidade daquelas crianças. Os chefes de oficinas, homens sem cultura, mas
preocupados com a presença dos menores como seus alunos, não só aprendizes de
ofícios, conseguiam transmitir informações valiosas que vieram a nos ajudar no
acompanhamento sócio-pedagógico do aluno dentro da obra!

o00
Desde o princípio de nosso trabalho, vimos que os menores têm tendência a

esquecer as suas verdadeiras famílias, devido aos traumas que sofrem, aos castigos
físicos, ou então premidos por tanta ingratidão e desventuras naquele meio que os
oprimia.
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Através do carinho, do amor, da afetividade que recebiam dentro de uma obra
como a Caio Martins, os traumas, repetimos, eram contornados, devido ao sistema
eficiente de integração das crianças dentro de um Lar.

A direção, desde os primeiros dias, procurou um contato com a família do
menor, fazendo visitas à mãe, ou ao pai (se separados), a uma tia, a uma madrinha,
ou parente, procurando uma aproximação para fortalecer os vínculos da família com
a criança, sob os nossos cuidados: foi sempre um trabalho difícil, tarefa complexa e
dispendiosa.

O aluno assistido pelas Escolas provém, de um modo geral, de locais
inacessíveis, das mais diversas áreas do estado e até mesmo fora dele.

Muitas vezes a família muda de endereço para nunca mais receber de volta
aquela criança...

Tivemos um caso triste, no início da obra. Um aluno com tétano, quase
moribundo, chamava:

- Mamãe, mamãe!

Manoel e os amigos, em Belo Horizonte, procuravam localizar a genitora tão
amada pelo garoto. Mas não a localizaram, porque ela havia se mudado...

Fiquei com o menor no meu colo, acalentando-o o tempo todo em que ele
ardia em febre, chamando:

- Mamãe, mamãe!

Manoel, em Belo Horizonte, procurava arranjar dinheiro para comprar soro.
Diziam:

- Inunde o garoto de soro... —e ele foi salvo!

A Fundação Caio Martins hoje, já aparelhada e certa de que o problema de
assistir a criança envolve uma gradação diferenciada de questões proporcionais a
cada tipo de família, determinou a visita dos pais e parentes, nos segundos domingos
de cada mês. Depois da missa matutina, realizam-se reuniões, com palestras para os
pais ou só para as mães, padrinhos e parentes colaterais que estejam visitando os
menores. O setor de educação orienta os professores para auscultar aqueles familiares,
os chefes de Lares oferecem informações do menor, havendo oportunidade natural
de se manter o vínculo afetivo do aluno, dentro da escola, com a família.

Com esse trabalho educativo, tornam-se mais fáceis a volta e a readaptação do
menor ao seu meio de origem.

Quase sempre o aluno volta ao seu lar, antes desestruturado e o encontra feliz,
mas há casos em que o jovem necessita da ajuda da Associação de Ex-alunos para um
encaminhamento, um emprego, uma ajuda. A Associação dos Ex-alunos de Caio
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Martins —Assexacam - é uma entidade que funciona desde 1966, portanto, há 39
anos, criada pelo professor lonas B. Pereira, seu primeiro presidente, hoje sob a
presidência de Edivaldo Tarcísio de Oliveira. A Assexacan vem prestando relevantes
serviços ao aluno quando este deixa a obra e o assiste em qualquer dificuldade.

Fico orgulhosa vendo o amor fraternal existente entre nossos ex-alunos.

Foram também presidentes os drs. Francisco Eleutério eJosé de Brito, durante
o tempo em que fui presidente da FUCAM.

- Eles não comem sozinhos o pão que pode ser dividido em dois.

00
Já estávamos preocupados com a falta de entendimentos entre o governo e a

Caio Martins, na parte palaciana. Os ofícios enviados não tinham respostas e a obra
cada dia recebia mais crianças, crescendo também a nossa responsabilidade no
encaminhamento do processo educativo preconizado.

Uma tarde, depois de uma telefonema do Palácio da Liberdade, a notícia nos
chega como uma bomba.

- O Governador Juscelino Kubitschek manda avisar que vai visitar a Caio
Martins de Esmeraldas, levando o governador de Alagoas e a esposa. Novos
entendimentos virão, aguardem telefonemas.

Apesar de a notícia ser muito agradável, muito nos preocupava, devido à
premência do tempo para os preparativos necessários.

Manoel disse:

- Os governadores vão ver a obra como ela é e como precisa da ajuda dos
poderes públicos.

Mas vamos aos fatos antecedentes:

A Caio Martins estava bastante entrosada com grandes educadores no Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, devido aos congressos, encontros, seminários
e palestras que se realizavam, tendo como tema principal a situação do menor
abandonado ou carente, no país.

Com a reportagem na revista Américas, publicada pela União Pan-Americana,
em Washington, Estados Unidos, em abril de 1951, com o título "A Escola Abre as
Portas à Comunidade" de Hazel O' Hara, a Escola Caio Martins ficou muito em
evidência, já que a reportagem fora editada e veiculada em 12 idiomas.

A credibilidade da revista "Américas" era considerável, porque nela só se
publicavam artigos de interesse continental e de eminentes autores de todo o
hemisfério.
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Encontravam-se, em Washington, alguns educadores brasileiros, em um
congresso em que se falava sobre os problemas latino-americanos, quando surge o
tema: "O menor abandonado no mundo", vindo à tona a reportagem sobre Caio
Martins da revista "Américas".

D. Eunice Weaver, uma das mulheres mais importante do nosso país, devido ao
trabalho que realizava, através dos preventórios para os filhos de lázaros por ela
idealizados, levanta-se na reunião e fala sobre a Caio Martins que ela já conhecia e
visitava sempre. D. Eunice era quem nos abria as portas dos ministérios no Rio de
Janeiro, ainda capital do Brasil, pela sua bondade e prestígio junto às autoridades.

Também estava presente, nesse congresso, a sra. Leda Colior de Mello, que se
aproxima de D. Eunice Weaver e diz:

- Voltando ao Brasil, vou a Minas Gerais para conhecer essa obra.
- Vamos juntas - disse D. Eunice.

00
A visita de D. Leda, acompanhada pelo esposo, dr. Arnon de Mello, governador

de Alagoas, concretizava-se.
O casal vem a Belo Horizonte, vai ao Palácio da Liberdade cumprimentar o

nosso governador e, logo depois, D. Leda diz:
- Dr. Juscelino, estamos aqui para visitar V. Excelência, mas eu desejo também

conhecer, de perto, uma obra que o senhor tem, no seu estado, em favor do menor
abandonado.

E continuou explanando, diante do olhar surpreso do governador, que a ouvia
com a sua gentileza característica:

- Tive notícias desse trabalho num congresso nos Estados Unidos sobre as
Escolas Caio Martins. Desejo fazer algo parecido na nossa Alagoas; por isso preciso
receber uma orientação sobre o assunto, tão necessário e polêmico. A reportagem
diz que as Escolas Caio Martins foram organizadas e são dirigidas pela Polícia
Militar de Minas Gerais.

Juscelino Kubitschek que, até aquela data, nada vira sobre Caio Martins nas
suas agendas como governador, não sabia como responder à primeira dama alagoana,
D. Leda.

Gentil e hospitaleiro como era, prometeu atender à solicitação da ilustre
visitante, levando-a e o governador Arnon de Meio, pessoalmente, a Caio Martins.

o00
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Tivemos notícia, através de pessoa amiga, que o governador, tão logo o casal
deixou o palácio, foi logo ao seu gabinete, muito nervoso, dizendo:

- Que obra é esta? Onde fica esta Caio Martins? Não sei nada sobre esse
trabalho com o menor abandonado. Ora, com efeito, como é que vocês me deixam
nessa situação?!

E determinou prontamente:
- Entrem em contato com esse major Manoel de Almeida!!!

Concluindo, aflito:
- O governador Arnon de Meio é meu amigo e é um dos governadores mais

prestigiados do Nordeste (e o Brasil todo sabia que o nosso Juscelino era candidato
à Presidência da República).

Telefonemas se intensificaram.
Enquanto se trocavam recados entre o escritório da Caio Martins (no edifício

Acaiaca) e o Palácio, eu já estava na Caio Martins, preparando a recepção para
aquelas visitas ilustres. Queríamos mostrar a obra como ela era! Modesta, sem muitas
construções de alvenaria, sem quadras de esporte, sem asfalto, mas uma escola viva,
alegre, com meninos correndo, brincando, por todos os lados; meninos e meninas
nas oficinas (barracões oriundos da velha fazenda Santa Tereza, ainda cobertos de
amianto); carro-de-boi trazendo pedras (da pedreira pertencente à obra), para a
construção da Igreja. As missas ainda estavam sendo celebradas ao ar livre, entre as
duas mangueiras existentes em frente ao casarão, residência dos primeiros diretores
ou chefes da fazenda Santa Tereza e de nossos primeiros diretores.

Como era dia útil, a escola primária, com as professores e os meninos a postos,
aguardava a chegada das autoridades.

Em Minas, todos conheciam os gostos simples do nosso governador Kubitschek;
portanto, orientei o almoço à moda da roça: leitoa assada e tostada para ficar crocante
ou "pururuca", toda enfeitada com rodelas de ovo caipira; cebola, num tabuleiro
recoberto com alfaces e tomates; tutu de feijão; arroz branco; frango ao molho
pardo com angu e quiabo (para os que não gostavam de carne de porco) e biscoitões
de farinha, assados na hora. As verduras para as saladas foram colhidas nas hortas
cultivadas pelas crianças.

Os nossos visitantes chegariam às 10 horas da manhã, tomariam um cafezinho
e, depois de uma rápida explanação feita por Manoel de Almeida sobre o trabalho nas
Caio Martins de Esmeraldas e na de Pirapora, convencionou-se que os visitantes
sairiam logo para conhecer a obra antes do almoço e as indagações sobre os trabalhos
já realizados seriam feitas e as respostas seriam oferecidas, nos locais visitados, pelos
próprios alunos.

Chegam então à Caio Martins os visitantes tão aguardados. O governador
Juscelino estava preocupado porque a comitiva veio guiada por batedores da Polícia
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Militar e, como era estrada de terra (até hoje não se conseguiu o asfalto, 57 anos
depois), um motociclista caiu da moto, num buraco, e machucou-se bastante. Foi
levado logo para o posto médico da Caio Martins, onde foi medicado pelo bondoso
Dr. Antônio Maciel.

As autoridades iniciaram a visita pelas modestas oficinas artesanais: marcenaria,
carpintaria, serralheria, funilaria, mecânica, bombeiro, eletricista e olaria (fabricação
de telhas e tijolos para as construções e cerâmica artística). Depois, passaram pela
tipografia (onde se imprimia o Rataplã), a alfaiataria, sapataria, fábricas de telas,
vassouras, colchões, farináceos, doces, laticínios, embutidos e, finalmente, pela padaria.

Em cada oficina havia as explicações necessárias, salientando o trabalho do
aluno, de acordo com a sua idade cronológica e comportamental. A sondagem de
aptidões também foi assunto que interessou aos visitantes.

Não tínhamos dinheiro para manter uma equipe técnica, mas a prática daquele
trabalho fazia com que resolvêssemos o problema; ou, então, aceitávamos, na formação
das equipes para os rodízios nas diferentes atividades, educadores amigos.

Durante o almoço, coloquei na varanda da Casa da Diretoria um grupo de
alunos tocando violões, cavaquinhos, bandolins e violas (só cordas), dando um toque
de alegria aos que saboreavam as iguarias, à mesa.

O governador Juscelino ofereceu a cabeceira da mesa ao governador de Alagoas
e, ficando ele perto do prato de que mais gostava, sem nenhuma preocupação
protocolar, tirou o rabinho da leitoa, depois as peles mais torradinhas e, finalmente,
os pezinhos, debaixo das gargalhadas dos presentes.

Contavam, entre outros casos, que os jovens políticos da UDN (União
Democrática Nacional), quando sabiam o nome das cidades do interior que Juscelino
visitaria, telefonavam, dizendo:

- Olha aqui, meu amigo, aqui é do Palácio da Liberdade! O governador vai aí
visitar a cidade. Ele gosta muito de comer maionese... nada de carne de porco,
feijoada, ouviu? Só maionese... no almoço e no jantar!...

Juscelino odiava maionese...

A leitoa, que estava ali só para enfeitar a mesa, já que as pessoas eram servidas
da mesma carne pelos nossos jovens alunos, ficou toda destroçada pelo nosso
governador, tão acostumado às guloseimas intenioranas de nosso estado.

Foi um almoço alegre, descontraído.

Reservamos a parte da tarde para a visita aos Lares e à Escola Normal Regional
e, finalmente, uma reunião no salão, para homenagear os governadores e a
apresentação do coral Catulo da Paixão Cearense.

Já aguardavam, naquele local, as autoridades de lsmeraldas: prefeito, juiz de
direito, promotor, alguns correligionários do governador Juscelino, nossos diretores,
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professores, alunos, enfim, o povo da região caiomartiniana. Todos pertenciam ao
coral e queriam conhecer, de perto, o governador de Minas e também os visitantes.

Manoel falou, homenageando os dois governadores, os secretários, Pedro Braga
e Mano Hugo Ladeira, D. Leda Coilor de Meio, D. Eunice Weaver e fez ligeira
explanação sobre os novos programas da Caio Martins, no atual governo.

Em seguida, apresentei o coral, falando da alegria de nossos cantores,
fazendeiros, sitiantes, professores, funcionários e alunos cm receber os governadores
e ilustres visitantes, cantando: 1.0 Hino a Caio Martins; 2.° Minha mãe - da
"Patética" de Beethoven; e 3.° Noite tão linda - música "Ondas do Danúbio" (a
letra, uma adaptação feita por mim). Dos números folclóricos, colocamos: "O
marimbondo", "Casinha de Sapé", "Alecrim" e "Relíquias Brasileiras", pot-pourri
preparado por mim para o coral, sempre cantado no final do programa por ser a
"essência pura" da música popular brasileira.

Com a presença ali do governador Kubitschek, eu não poderia deixar de
apresentar, pelo menos, o "Peixe vivo". Fiz, então, rapidamente um arranjo,
incluindo: "Peixe vivo", o "Zum, Zum, Zum", e o "Dim! Dim! Dim! Olá, olá, olá."

A alegria das músicas contagiava o ambiente! Nestas alturas, Juscelino
levantara-se da mesa de honra e já estava ao meu lado, no meio do salão, cantando
animada e descontraidamente:

- Quem não gosta de D. Ledaaaa,

- De quem gostarááááá?

Depois, olhando para a D. Leda, conclamou todo o salão, que a esta altura já
cantava em altos brados seguindo o magnetismo de JK...

- Quem não gosta de D. Ledaaaa,

- De quem gostarááááá?

Lembrou-se, ainda, de D. Eunice, Mário Hugo Ladeira, Pedro Braga, Heráclito
Miranda, D. Márcia, Manoel de Almeida, Dr. Ilo Duarte, Joaquim Xavier
(fazendeiro da região, presidente do coro "Catulo de Paixão Cearense") e o prefeito
de Esmeraldas.

Depois, eu ia falando o nome das pessoas e Juscelino ia cantando.

Passamos, depois, para "Ó, Minas Gerais!".

O congraçamento foi natural e espontâneo. Ogovernador Juscelino já estava
cercado pela criançada, pelos eleitores da região, autoridades de Esmeraldas, feliz
no meio daquela gente simples.

Ninguém conseguiria, jamais, afastar o governador Juscelino da Caio Martins
e sua gente acolhedora, que conquistara naquele dia aquele homem bom, carismático,
para sempre... até a sua morte!
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O sol estava se escondendo, morosamente, atrás daquela serrinha verde, quando
se iniciaram as despedidas.

As autoridades entravam nos carros, ouvindo os caiomartinianos, cantando:

- Quem parte leva saudades de alguém,
que fica morrendo de dor.
Por isso não quero lembrar
Quando partiu o meu grande amor.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
Está chegando a hora;
O dia já vem raiando, meu bem,
Por que vocês vão embora?

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai...

Na saída da Caio Martins, dr. Juscelino chamou-nos, discretamente, para um
canto da sala e disse, segurando no braço do Manoel:

- Estou desolado com a ausência do governo, neste trabalho maravilhoso!
Encaminhei dezenas de caminhões "Samoás" , tratores a vários prefeitos, deputados,
amigos, políticos e nada para estes meninos...

Dr. Juscelino, com os olhos rasos de lágrimas, dizia:
- D. Márcia, vou mandar a minha mãe aqui para ouvir as suas músicas. Ela

gosta muito de cantar. E a Sarah virá aqui também.
De fato, recebemos a visita de D. Sarah, trazendo as "Pioneiras Sociais"; D.

Júlia esteve na obra, acompanhada por D. Conceição, mãe do deputado Carlos Murilo.
O nosso agrônomo, Prof. Nícias, tocava violão e cantava muito bem todas as

músicas que D. Júlia queria ouvir.
Num de nossos momentos de conversa, D. Júlia disse assim:
- . . .eu tinha vontade que o Nonô fosse assim como Manoel de Almeida, só

tivesse amigos. Coitado do meu filho.
- Ah! D. Júlia, se eu contasse para a senhora como Manoel tem sofrido com

alguns "amigos"! (senão, como explicar que o governador nada soubesse sobre a
Caio Martins, naquela altura do governo?, pensava com meus botões).

Ficou combinado que D. Leda mandaria de Maceió uma "bandeira", composta
por seis alunos e três monitores, para um estágio em Caio Martins, pois ela pretendia
construir a "Cidade de Menores", em Igaci, município de Palmeira dos índios
(Alagoas), com projetos semelhantes aos aprovados em Caio Martins.
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Seguiria para Palmeira dos Índios uma equipe de alunos caiomartinianos para
iniciar o novo trabalho. Selecionados, partiram para o nordeste os nossos alunos:

1) Jonas Batista Pereira
2) Pedro Bucheme
3) José Maria Pinto
4) Jadir Barbosa,

o00
Depois da primeira visita do governador Kubitschek à Caio Martins, os favores

do governo começaram a chegar.
Ele dera ordem aos chefes de gabinetes e assessores que localizassem toda a

correspondência que o presidente do Conselho Diretor da Caio Martins havia
encaminhado ao Palácio, desde sua posse.

Manoel afirmara ao governador haver protocolado expedientes aos gabinetes,
solicitando apoio, principalmente na área da saúde e saneamento básico. A escola de
Buritizeiro (Pirapora) já necessitava de assistência hospitalar. A malária estava
assolando cidades ribeirinhas do São Francisco.

Havia a Comissão do Vale do São Francisco - CVSF, que recebia verbas
enormes, mas os favores iam para a Bahia, onde estavam os grandes líderes políticos
ligados ao Vale do São Francisco.

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS e o
Departamento Nacional de Endemias Rurais-DNERU eram também órgãos destinados
a prestar serviços médicos e hospitalares ao Vale do São Francisco. Manoel, no
entanto, pedia ajuda não só ao governo estadual, mas também a D. Eunice Weaver e
outros amigos, para conseguir medicamentos e vacinas para a Caio Martins de
Pirapora, muito atingida pelas endemias.

Anos depois, como deputado estadual e, depois, federal, Manoel de Almeida
teve acesso a todos os Departamentos, tornando-se mais fácil o seu trabalho junto
aos ribeirinhos, que antes diziam não acreditar na Come ção do Vale do São Francisco.
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2	Carínhanha
O Governador e as Terras do João Duque

- O governador Juscelino Kubitschek quer falar com o Coronel Almeida.

É telefonema do Palácio da Liberdade para o escritório da Caio Martins, no
Edifício Acaiaca, 15.° andar, em Belo Horizonte.

No dia seguinte, às 8 horas da manhã, Manoel já estava aguardando, no Palácio
da Liberdade, a audiência com o governador Juscelino que, tão logo teve notícia da
presença de Manoel na ante-sala, mandou convidá-lo a entrar.

Atende a umas duas ou três pessoas e, levantando-se, bate as mãos nas costas
de Manoel, dizendo:

- Muita luta, companheiro?

- Sim, muita luta, senhor governador.

- É... mas eu preferiria ter os seus meninos gritando à minha roda, que esses
prefeitos que me pedem o impossível.

Entraram para uma sala mais afastada e o Governador foi logo ao assunto
sigiloso.

- Coronel, cada dia me entusiasmo mais com as suas Caio Martins, mas, desta
vez, quem precisa de sua ajuda sou eu, o governador!

O que ele relatou ao Manoel ficou estes anos todos sem ser comentado, por
motivos óbvios e também... políticos.

- Na divisa de Minas com a Bahia há uma grande gleba de terras abandonadas,
na fazenda "Bom Sucesso", uns 10 mil alqueires, ou seja, uns 48 mil hectares, que
eram de propriedade do fazendeiro João Duque e que, agora (em função de hipoteca),
passaram a pertencer ao Banco Mercantil de Minas Gerais.

O governador estava em dificuldade para aproveitar essas terras, porque um
ilustre político brasileiro queria adquiri-Ias, para aumentar o acervo territorial no
país. Era intenção do referido político, jornalista emérito, realizar uma imensa plantação
de parreirais, devido à riqueza ubérrima daquelas terras virgens, com matas frondosas
de madeiras de lei, banhadas pelos rios Carinhanha, Cochá e outros afluentes.

O governador Juscelino ponderava que não poderia jamais negociar aquelas
terras, nem vender, nem doar, porque provocaria uma tremenda exploração
jornalística, que o comprometeria, seriamente, como político e como governador.
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Ele dizia, confidencialmente, ao Manoel:

- Sou candidato, em potencial, à Presidência da República e uma atitude do
governo beneficiando interesses particulares retrataria uma imagem desagradável,
negativa, do candidato, responsável pelo patrimônio do estado de Minas Gerais.

Com seu modo visionário, característico de ser, já antevendo a criançada
correndo no campo:

- Eu quero ver aquelas terras cheias de crianças, levando alegria àquela região
tão abandonada de nosso estado.

E com seu jeito agradável, já sabendo que o havia convencido.., ou que o
militar já estaria apaixonado pela idéia:

- Aceite, Coronel, eu sei que compreendeu tudo.

Resistir àquele apelo? Como? Não adiantaria falar que Caio Martins não tinha,
ainda, condições de aceitar mais responsabilidades. Os garotos estavam ainda
despreparados e acabávamos de aceitar o desafio de Pirapora, há um ano apenas;
mas, nenhum argumento seria bem recebido!

O governador estava irredutível.

- Aceito mais este desafio, senhor Governador.

- Obrigado, companheiro. Eu confiava na sua fibra. Vou chamar o Alkmim e
dizer para facilitar tudo para a Caio Martins tomar posse da fazenda Bom Sucesso, no
município de Manga.

José Maria Alkmim, secretário das Finanças do estado, era também um profundo
conhecedor dos problemas da região do São Francisco, a que estava ligado por laços
afetivos e políticos, por isso recebeu com entusiasmo a idéia da criação de mais um
núcleo da Caio Martins, às margens de um dos grandes tributários do maior rio
mineiro.

o00
As Escolas Caio Martins, aceitando outras terras, na expansão de sua obra

redentora de assistência ao menor e ao homem do campo, valiam-se do próprio
elemento humano, por elas formado, tal qual dissera o escoteiro Caio Martins, no
tenebroso desastre da Serra da Mantiqueira, que o vitimara:

- O escoteiro caminha com as suas próprias pernas.

Manoel de Almeida, como relatei em capítulos anteriores, colocava os alunos
a par de todos os acontecimentos da nossa obra, fossem tristes ou alegres; ou quando
era obrigado a afirmar que não tínhamos dinheiro, para esta ou aquela atividade; ou,
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ainda, quando, feliz, contente, mostrava jornais ou revistas elogiando o trabalho dos
caiomartinianos.

Ele se transformava, nessas horas, em educador invulgar, o sonhador, como
Dom Bosco, que via em sonhos as obras que deveria realizar. Andar na corda bamba,
ou nos arames, nos grandes parques infantis da Itália. O grande santo tudo fazia para
alegrar as crianças.

Manoel era também capaz de fazer os maiores sacrificios pensando nas crianças.
Procurava sempre um ângulo melhor para olhar ou conversar, de perto, com todos
os alunos, ou, então, se assentava no chão, para ficar do tamanho de alguns garotos...

- Imaginem, vocês, que ganhamos de presente uma enorme área de terras
muito longe, lá na divisa de Minas com a Bahia!

- Márcia, por favor, desenhe o mapa de Minas e faça um ponto no último
pedacinho de terra de Minas, na divisa com a Bahial.

E virando-separa os meninos:

- Pois é, o nosso governador Kubitschek, de quem vocês gostaram tanto e
cantaram com ele quando esteve aqui outro dia, quer que vocês, meninos da Caio
Martins, tomem conta daquela região, para evitar que retirantes saiam de lá, à
procura de outras lugares, onde não serão felizes!

E já contando com a atenção de todos e acenos de alguns dos meninos que
balançavam afirmativamente a cabeça:

- Quer que vocês
ensinem a eles como ser
felizes lá mesmo. Que
ensinem as coisas que
vocês sabem fazer, as
coisas que aprenderam
aqui.

- Lá tem também
um rio imenso, com
peixes de muitas cores e
até jacarés! As matas são
verdes, cheias de
pássaros, mas também
tem muita onça!
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A criançada vibra:

- Ai, que medo!

- Onça pintada?

- Tem onça preta?

E para tranqüilidade geral:
- Tem, mas não precisa se preocupar, a onça normalmente foge do homem.

E para o encantamento da meninada:

- O rio é tão cristalino que os cardumes de peixes são vistos passando, nadando
devagarinho e, se você der comida, miolo de pão, vêm comer na sua mão.

Alguns olham no vazio cardumes de peixes coloridos, outros ainda estão em
terra firme, e queriam saber mais:

- A Caio Martins vai fazer uma escola lá? Vamos fazer uma cidade lá?
E mostrando o lugar assinalado no mapa que eu havia feito no quadro negro:
- O governador confiou em mim e eu só posso realizar algo, naquelas terras,

com a ajuda de vocês. Será, então, a nossa terceira "Bandeira", e uma bênção para o
povo que mora naquele pedaço de terra abandonado.

- Será que vamos realizar um dia este nosso sonho? Agora vocês devem pensar
sobre isso com muito cuidado. Sábado volto aqui, para ver quem não tem medo de
onça ou de jacaré!

0
00

A semana é de expectativa. Manoel chegou mais cedo em casa, dizendo:
- Márcia, vamos, agora, para Esmeraldas, quero amanhecer o sábado vendo o

sol raiar em Caio Martins.
Desde 1948, portanto há cinco anos, fazíamos essa peregrinação para estar

com os meninos de Caio Martins.
Eu preparava as malas dos nossos filhos: Maria Cwli, Cláudio António,

Fernando José, Maria Ângela e João Lincoin, com a ajuda de D. Maria, a nossa
querida companheira, não só na lida com os nossos filhos, mas amiga fiel e confidente.
Viveu 26 anos em nossa companhia.

Bem dizia o João Lincoin, bravo com as pessoas, quando diziam que D. Maria era preta:
- D. Maria não é preta. Ela é marrom.
Logo estávamos a postos, junto à velha jardineira (a valorosa Opel com

carroceria de madeira, o nosso meio de transporte de sempre), com a condução do
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sargento Paulo Stefan (hoje, Coronel da Polícia Militar) ) garoto muito jovial,
brincalhão com os meus filhos e ótimo motorista. Aproveitávamos o resto do sol
daquela tarde e à noitinha já estávamos entrando na Avenida dos Eucaliptos, da
Caio Martins de Esmeraldas.

O caminho entre a Plonibagina, onde morávamos, e a Escola, era de estrada de
terra, com muitas curvas enjoativas e, em determinadas ocasiões, havia muita poeira.
As nossas crianças, com o passar do tempo, às vezes se excitavam demasiadamente e
se desentendiam e... Manoel mandava o Stefan parar o carro e, querendo encenar e
bancar o "durão", apanhava um galho na estrada... mas que jamais seria usado...
ficando sempre um tanto desmoralizado. Mas logo as crianças caíam no sono.

O filho, que estivesse acordado, gritava:

- Chegamos! Acordem! Caio Martins! Caio Martins!

Manoel dizia:

- Cada um pegue as suas sacolas! Ajudem a D. Maria.

- Mas ele mesmo só coloca o boné na cabeça e carrega seus livros, mais nada
- comentava irreverente, num muxoxo, a D. Maria...

À nossa chegada, a casa se enchia: diretor, alunos, professores, amigos. Éramos
uma grande família, unida e feliz.

O assunto em pauta, naquela semana, era a preparação da viagem para o
Carinhanha. Um menino vem oferecer-se, outro e outro mais....

- A nossa "Bandeira" irá rasgar os sertões do norte e ver os baianos de perto
- gritava um candidato, entusiasmado.

—Vocês, meus queridos meninos - dizia um fazendeiro da região - vão levar a
redenção àquela vasta área de nosso território, onde moram criaturas esquecidas,
abandonadas, doentes.

Dizia um outro fazendeiro amigo, da cidade de Esmeraldas:

- Vamos ter saudades destes garotos.

Iniciaram-se logo os trabalhos de seleção dos alunos que poderiam ser
aproveitados, de acordo com alguns critérios, já estabelecidos: liberdade de escolha;
ser escoteiro; ter boa saúde; idade adequada; comportamento exemplar e
profissionalização concluída.

A finalidade da obra, no Carinhanha, seria tríplice: trabalho na organização
de uma comunidade; amparo e localização de retirantes do Nordeste; e ajuda à
criança desvalida da região mineira e do sul da Bahia.

Ficou, assim, constituída a Bandeira que se deslocaria para o Norte de Minas,
no município de Manga, para a fazenda presenteada pelo governador, às margens
dos rios Carinhanha e Cochá.
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Bandeira da Redenção

1. Domingos Sávio dos Santos - 14 anos - pedreiro e pintor
2. Edgar Neves Santana - 15 anos - professor primário e barbeiro

3. Gerson da Felicidade Moreira - 17 anos - bombeiro

4. José Silveira Brito - 13 anos - pedreiro e pintor

S. Jaime da Felicidade - 15 anos -sapateiro
6. João A pelar — 15 anos — padeiroe açougueiro

7. José Francisco dos Santos - 17 anos - marceneiro e carpinteiro

8. José Luciano Sales— 17 anos - tratorista e mecânico

9. José Rodrigues Barbosa - 17 anos - oleiro

10. Mauro de Sousa - 17 anos - enfermeiro - prático de farmácia -

prof. primário e cozinheiro
11. Ramiro Carneiro - 17 anos - alfaiate, e

12. Vicente de Paula Queiroz - 13 anos - mecânico e telheiro.

A "Bandeira" foi organizada com dificuldade, porque muitos garotos ficaram
entusiasmados com aquela viagem, aquela "aventura", mas não tinham idade, nem
saúde, nem "garra" para o transcendente sentido da obra a ser realizada naquela
região!

Era, mesmo, uma "aventura", "loucura" ou "epopéia"?

Meu cunhado, o CoronelAstolfo, casado com a irmã do Manoel, a bondosa
Maria, dizia:

- Márcia, o Manoel  louco e você é mais ainda.

o00
A Bandeira se compunha de 12 meninos entre 13 e 17 anos (a média de idade

seria a própria idade de Caio Martins, quando faleceu).

Cada garoto seria um "especialista": iria criar e dirigir, sozinho, um setor de
atividades.

Teriam como chefe o sargento Edson do Vale, que viajaria com a esposa D.
Natália e os filhos.

Seriam, o sr. Edson e D. Natália, lá no sertão, os seus pais, antes de serem
propriamente chefes, pois eram adolescentes que requeriam cuidado atento de pais
afetuosos.
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E tiveram sorte: o casal era harmônico e feliz.
Muito grande era a minha luta dentro da obra, porque precisava acompanhar

todos os eventos na Caio Martins ou na capital, assistir às reuniões de chefes de
Lares, participar dos "Conselhos", muitas vezes para dar o voto de Minerva, ser
professora da escola normal, esposa e mãe de cinco filhos...

Quando preparávamos a Bandeira para o Carinhanha, surge o inesperado: uma
gravidez.... Chamo Manoel para participar que teríamos mais um filho! Como sempre
ele ficava muito feliz, pois adorava ver a família crescer.

Passada a euforia da notícia, fomos analisar as minhas atividades, os "prós" e
os "contras" na organização da viagem para o Norte de Minas. Eu, como mãe, não
queria sacrificar aquela criança, que vinha ao mundo numa época tão cheia de lutas
na nossa vida conjugal. Manoel disse:

—Vou ao Governador e deixo a inauguração do núcleo para o próximo ano.
Sem você, nada se pode fazer, não sei nem pensar! Vou desistir!

Ficamos, é claro, desorientados, mas combinamos nada comunicar sobre o
acontecimento a ninguém. Fui ao médico, tudo bem, gravidez normal.

Com a proximidade do mês de setembro, data da partida dos garotos para a grande
viagem, eu sugeri ao Manoel que fôssemos novamente ao médico e falássemos com ele da
responsabilidade da viagem, do compromisso com o governador e da possibilidade de
minha viagem, apesar da gravidez, de carro, com os cuidados devidos, etc.

Eu sentia a angústia, o sofrimento de Manoel.
O dr. Altair Camargos, médico do Hospital Militar, grande amigo, sabia de

nossa luta na Caio Martins e conhecia o meu trabalho junto à obra e junto ao
Manoel.

Feitos os exames, recomendações necessárias e, é lógico, fui liberada a fazer a
projetada viagem com a Bandeira.

Manoel abraçou-me, feliz, comovido, dizendo:
- Graças a Deus, você pode ir comigo. Vamos fazer a viagem tranqüilos! Não

vai lhe faltar nada! (mal sabia ele que quase morri de fome).

00
Eu estava com dois meses de gravidez.
Na madrugada fria do dia 15 de setembro de 1953, seguiu da Granja-Escola

Caio Martins de Esmeraldas, para Belo Horizonte, a "Bandeira da Redenção", com
os 12 garotos.
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A largada, na Fazenda Santa Tereza, foi emocionante. Todos os alunos,
professores, funcionários, amigos da Caio Martins, autoridades de Esmeraldas,
fazendeiros, visitantes, vizinhos, todos vieram para a beira da estrada trazer os seus
votos de boa viagem aos bandeirantes.

Foi celebrada uma missa e a bela cerimônia do Fogo do Conselho em que -
perante aquelas labaredas crepitantes, no meio do bosque, local querido dos passeios
matinais dos bandeirantes para ouvir o canto dos pássaros que fizeram ali a sua
catedral - todos se deram as mãos, e as orações subiram aos céus. As lágrimas
escorriam pela face de todos que assistiam àquela cena.

Maria Cwli, nossa filha, desde cedo acostumada a acompanhar todos os eventos
dos seus amigos, que considerava irmãos, entrega, emocionada, a imagem de Nossa
Senhora de Fátima, a "Padroeira dos Bandeirantes", ao escoteiro Domingos Sávio.

A caravana era composta de três caminhões, três caminhonetes, uma "pick-
up" e um jipe no comando. Em outro carro, dirigido pelo soldado Paulo Stefan,
estavam: padre José Ribeiro Bastos, capelão militar, assentado à frente e, atrás, Manoel,
Santa, minha irmã e eu.

Em outra viatura, estavam o CoronelSebastião Duarte de Almeida, o dr. Geraldo
Ribas, representando "O Diário" e o sr. Olímpio Braga, cinegrafista, que iria fazer
a cobertura para um filme que teve como título "Farei de ti um Homem».

Ficou um documentário tão perfeito que, visto hoje, ainda nos leva às lágrimas.
O roteiro seria: Curvelo, Várzea da Palma, Pirapora, Montes Claros, Januária,

Manga, e, finalmente, as margens do Carinhanha.
Os jornais de Belo Horizonte e os das cidades em que passaria a "Bandeira",

rumo ao noroeste, fizeram uma cobertura completa daquela expedição suigeneris.
As populações acorriam à beira das estradas, às praças, levando presentes ou apenas
para saudar os jovens bandeirantes.

Todo o percurso da viagem foi entrecortado por incidentes normais,
principalmente porque, àquela época, as estradas eram muitas vezes apenas caminhos
de carros de bois, fundas trilhas, grandes buracos, onde, a cada momento, os carros
ficavam presos na areia ou no lamaçal, como o das veredas, que existiam em profusão
no "Grande Sertão —Veredas", de Guimarães Rosa, e no "Chapadão do Bugre", de
Mário Palmério.

Quando um carro apresentava defeito, todos as demais viaturas paravam. Era
aquela alegria o encontro de todos e a oportunidade para se comer alguma fruta, uns
biscoitos, ou, simplesmente:

—Vou apanhar florzinhas - como eu dizia aos meus filhos durante as viagens.
O ambiente era de Otimismo e ninguém falava que estava cansado ou

arrependido de estar naquela "aventura"!
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O ponto marcado para a primeira parada era Januária, terra de Manoel de
Almeida.

A cidade estava em festa, aguardando a chegada da caravana.

Fomos recebidos pelo prefeito Tibério Bastos, que cativou a todos pela sua
fidalguia, as diretoras dos grupos escolares, autoridades civis e militares. Os escoteiros
ficaram hospedados no Colégio São José, outros em casas de amigos, ou nos hotéis da
cidade.

À noite, recepção no "Clube dos 40", com homenagens aos bandeirantes e à
comitiva.

No dia seguinte, a arrancada final. Tivemos notícia de que o prefeito, sr.
Tibério Bastos, iria se integrar à "Bandeira", seguindo com ela até o Vale do
Carinhanha.

Encontrava-se em Januária, em visita pastoral, Dom Luís Vítor Sartori, bispo
de Montes Claros que, empolgado pelo sentido profundamente cristão que inspirara
o autor daquela marcha para o sertão, resolveu, também, acompanhar a "Bandeira",
expondo-se ao desconforto e aos acidentes da árdua jornada até à margem do rio
Carinhanha.

A presença daquele príncipe da Igreja entre os escoteiros e participantes da
caravana, veio dar novo alento a todos os que se lançaram naquela arriscada empresa
e demonstrava que Deus intervinha, para abençoar aqueles jovens bandeirantes
modernos, com um halo de sacralidade e respeito, iluminando o pedregoso caminho
que escolheram para a prática do Bem.

Também os alunos (moças e rapazes) e os professores da Escola Normal, sob a
chefia da diretora Odete Frota, decidiram acompanhar a Bandeira, naquele percurso
histórico para a região norte de nosso estado, limítrofe com a Bahia.

A estrada era mais difícil devido ao que se chamava areão (áreas cobertas por
faixas de areias tão finas que não suportavam o peso dos carros e cediam. Era
necessário retirar a areia debaixo do chassis e calçar as rodas). Numa das vezes em
que uma viatura atolou, Dom Sartori saltou do carro atolado, arregaçou a batina,
dizendo:

- Vamos, minha gente, a união faz a força.

O padre Ribeiro Bastos, sempre brincando, também acompanhou Dom Sartori,
dizendo:

—Preciso acompanhar o meu chefe.

E foi lá ajudar, apesar do corpo avantajado. Todos os homens seguiram o
exemplo dos "santos" companheiros.

Com muita dificuldade a "Bandeira" chegou à cidade de Manga.
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As pessoas foram distribuídas para se hospedarem nas casas particulares.

Os garotos foram para o grupo escolar, Dom Sartori levou o padre José para a
casa paroquial e o prefeito levou para a residência de amigos o prefeito de Januária.

Disseram que a família de Manoel de Almeida ficaria na casa da irmã do
prefeito.

Como eu estava muito cansada e meio febril, procurei logo a residência indicada,
e para lá segui com minha irmã Santa.

Quando chegamos e cumprimentamos a dona da casa, ela disse:

- Esta casa está reservada para o senhor Bispo, o Coronele família. A senhora
deve procurar outro local!

Eu, constrangida, disse logo, antes que ela fechasse a porta:

- Eu sou a esposa do Coronel.

A moça, incrédula e assustada, disse:

- Não é possível! Dona Márcia?

(-...devo estar com uma aparência de retirante) - disse comigo mesma.

Havia um espelho no canto da sala e eu me dirigi para lá. Quase morri de
susto! Que loucura! Eu estava com o rosto coberto de poeira e areia, os cabelos
desgrenhados, a roupa amarfanhada no corpo!

Santa estava também em estado lastimável e começou a rir quando me viu!...

Quando eu, de fato, senti aquela situação constrangedora, tive vontade de
chorar.

Chegaram logo à sala outras pessoas da família, melhorando aquela primeira
recepção.

A residência era, de fato, luxuosa, contrastante com qualquer outra moradia
naquela cidade.

Mandaram me avisar que haveria uma recepção no clube, após o jantar.

Depois do banho e, naturalmente, com um melhor visual (!), aparecemos todos
juntos na sala.

Manoel já havia chegado, mas não contei nada a ele a respeito de minha acolhida
na casa, porque eu sabia de suas reações quando não me tratavam como ele desejaria.
Mas, no fundo, eu achava que a moça tinha razão na sua incredulidade...

O prefeito Raimundo Pastor, advogado, político, muito influente e prestigiado
na região, evitou, com diplomacia, falar no assunto, à hora do jantar.

Apesar de indisposta, fomos todos para o clube.

Manga era, naquela época, uma cidade em que imperavam dois partidos, isto
é, duas grandes famílias que se digladiavam pelo poder.
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Na hora dos discursos de nossos anfitriões, eram aquelas "alfinetadas"
profundas que, felizmente, poucos dos nossos companheiros entendiam e os escoteiros
"não estavam nem aí" para aquele palavreado todo cheio de hostilidade!

Ao agradecer a acolhida, Manoel aproveitou para dar também o seu recado.
Falou do gesto político e acertado do governador Kubitschek ao destinar aquelas

terras às Escolas Caio Martins, com a finalidade única de transformar aquela região
num centro de progresso, através da educação e do trabalho, em interação permanente
com a comunidade.

Focalizou o fenômeno do êxodo dos nordestinos para o sul do país, em que
milhares de retirantes abandonavam esposas, filhos, famílias inteiras, as terras, para
engrossar o exército dos desajustados nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo.

- As Escolas Caio Martins querem fazer da fazenda Bom Sucesso o pólo
irradiador de inúmeros benefícios para dar apoio aos nordestinos e ao povo de nosso
estado. Confiem, meus amigos, no trabalho desprendido, sincero, dos nossos jovens
bandeirantes que atenderam à convocação de nosso governador, trazendo a redenção
a estas paragens."

Manoel desarmou os políticos locais:
- Eles não querem nada material, não lhes interessa dinheiro, política, senão

o bem para aqueles que crêem no poder da fé, nos novos destinos da juventude neste
rincão de Minas Gerais.

Em seguida, Manoel de Almeida fez a apresentação dos "bandeirantes" falando
sobre cada um, sua especialidade nos trabalhos a serem desenvolvidos e o prazer de
estarem ali, todos selecionados para aquela missão tão dignificante.

00
No dia seguinte, partimos, muito cedo, para Montalvânia. Esta cidade estava

sendo construída por Antônio Montalvão, homem corajoso, que idealizara aquele
empreendimento, também, para ajudar o homem campesino. Os nomes dados às ruas
homenageavam os maiores filósofos e pensadores de todos os tempos: Platão,
Aristóteles, Kant, Hegel, Karl Marx, Santo Agostinho.., queria uma cidade singular
e culta naquelas paragens longínquas.

Havia, infelizmente, muita incompreensão para os trabalhos de Antônio
Montalvão, devido à filosofia adotada por ele, semelhante às das "Ligas Camponesas",
preconizadas por Francisco Julião, deputado de Pernambuco.

Mas, foi ele, Antônio, como conterrâneo, a pessoa a quem Manoel confiou
todas as compras, inclusive das carnes para o grande churrasco no dia da inauguração
do núcleo da Caio Martins às margens do rio Carinhanha.
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Almoçamos, todos juntos, na casa da irmã de Antônio (que era ainda solteiro)
com grande alegria para a caravana, devido ao ambiente modesto, mas muito
espontâneo da família.

Agradecendo a magnífica acolhida dos amigos daquela cidade cosmopolita e
promissora, Manoel convidou a todos para a festa de inauguração do núcleo Caio
Martins, que também seria planejado e construído por nossos jovens "bandeirantes",
conscientes da empreitada que iriam enfrentar, a partir de uma filosofia mais "terra-
a-terra", para realizar a caminhada com suas próprias pernas.

Uma senhora, que ficou muito minha amiga, aproximou-se, dizendo:

- A viagem é longa, D. Márcia, preparei esta mistura para a senhora. É um
pato com farofa.

Agradeci muito o presente, simples, mas extremamente oportuno naquele meu
estado, que requeria alimentação regular

Saímos da cidade cantando, cantando sempre....

Cada vez mais nos distanciávamos da civilização.

Era o ignoto, mas vislumbrávamos um mundo maravilhoso e a nossa imaginação
fértil arquitetava glórias épicas para os nossos pequenos heróis...

A estrada era formada por trilhas, onde só passavam carros de bois, cavaleiros,
mas era deserta de gente... não havia sequer uma casa de adobe, palhoça ou choupana
de palha, para se beber uma água fresca.

Os carros arrastavam-se no areão, muito pior que o pior lamaçal. Um dos
caminhões estaca: uma peça quebrada.

Mecânicos voluntários oferecem os seus serviços para socorrerem o caminhão
avariado.

Apesar do cansaço, sabíamos que logo chegaríamos ao local escolhido para o
primeiro acampamento dos garotos bandeirantes.

Meses antes, Manoel solicitara de meu irmão, João de Souza, o empréstimo de
seu jipe para empreender uma viagem pioneira naquele sertão.

O meu irmão preparou a viatura e saíram de Belo Horizonte passando por
Pirapora, para receber o dr. Heráclito Ortiga, arquiteto responsável pela primeira
planta urbanística do núcleo. Depois, a partir de Montes Claros, para fazer parte
daquela primeira viagem ao Carinhanha, contou com o famoso agrimensor Antônio
Ortiga, pai de Heráclito, e grande entusiasta das "aventuras" de seu sobrinho Manoel.

A ajuda e a orientação de Antônio Montalvão eram imprescindíveis, necessárias
e decisivas, para aquele trabalho pioneiro dos caiomartinianos, tal como Montalvânia,
de nosso anfitrião e cicerone valente.

A caravana segue intrépida
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O sol se escondia no horizonte quando avistamos o rio Carinhanha. Gritos,
risos e choros de todos.

Tínhamos a impressão de haver chegado ao paraíso; portanto, nós nos
abraçávamos ao pisar aquele solo abençoado, aquele chão batido, cercado de frondosas
árvores.

O sr. Edson Vale tinha, no seu caminhão, alguns foguetes, que logo espocaram
pelos ares.

Era necessário armar as barracas (emprestadas pela Polícia Militar), o mais
rápido possível, pois a noite se avizinhava! Tínhamos viajado, segundo o odômetro
do nosso carro, 1.040 quilômetros.

A algazarra era geral, com aquela meninada e adultos falando, gritando,
cantando ao mesmo tempo. Aquele chão batido era o lugar onde os pescadores de
surubins passavam dias e noites pescando

De repente, do lado oposto do rio Carinhanha (cerca de 300 metros), na
Bahia, gritam:

- O que é isto ai?

- É Caio Martins que chega para esta região —respondeu Manoel de Almeida.
—O que querem?

- São garotos que vão morar aqui, trazendo Escola, livros para os seus filhos
e alegria para todos!

- Tem remédio?

- Sim, temos remédios - Manoel de Almeida grita emocionado, quase chorando.

O diálogo descrito aqui é fiel, pois o tenho guardado nitidamente na memória
e no coração.

Todos se comoveram. Resolvemos, para alegrar o ambiente, tirar os violões,
cavaquinhos e ficar à roda de uma fogueira com os escoteiros, cantando e pedindo a
Deus a bênção para o que se planejara para aquele lugar.

A preocupação com um caminhão retardatário era enorme. Sabem por quê?

Dentro dele estava toda a alimentação para a caravana! Eram cereais, carnes,
biscoitos, refrigerantes e frutas para todos. Corri para pegar o meu "farnelzinho",
preparado pela minha amiga de Montalvânia.

Mas, naquela brincadeira toda, levaram o meu pato.

É lógico que fiquei aborrecida, mas não podia dizer nada, nem da minha
gravidez e da fome que me atormentava. Naquela noite o alimento seria, até à chegada
do caminhão, beber a água do rio Carinhanha, muito clara e límpida. Eu não podia
ficar fraca naquele momento!
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As barracas estavam preparadas, uma ao lado da outra. Nas maiores, ficavam
os escoteiros. As alunas da escola normal de Januária também se alojaram numa
barraca espaçosa. Os convidados também, em barracas, e estavam contentes.

Em nossa barraca, ficamos Manoel, Santa e eu.

Santa, apesar de sempre animada, disposta a cantar e a brincar com todos,
andava meio apavorada com aquele ambiente desconhecido e mais ainda quando, no
meio "das conversas" e "causos", falavam da proximidade de onças rodando aquelas
paragens. Diziam que a carne da onça suçuarana era comida e apreciada pelo povo
da região, e também a dos jacarés.

Já tínhamos visto um couro de sucuri, de 12 metros, dependurado numa árvore.

Em nossa região, o sul de Minas, não se tinha notícia de animais deste porte e
ferocidade

À noite, já deitados, ouvíamos um rosnado, bem junto da nossa barracal...
Agarrei-me ao Manoel e a Santa, que grudada nas minhas costas, gritava:

- Ai, Jesus, Maria, José... tem dó de nós.

- É onça miando - dizia eu ao Manoel.

A nossa gritaria foi tanta que todos correram à nossa barraca.

Eu tremia e rezava. Santa até chorava! Alguém se adiantou:

- Dona Santa, Dona Márcia, fiquem calmas. O bicho que estava rondando a

barraca era um jegue.

Manoel explicou a mim e à Santa que jegue era um jumento, animal muito
utilizado naquelas paragens.

- Mas, jegue... rosnar daquele jeito é demais!

Depois dos agradecimentos aos amigos, entramos nas barracas. Manoel dizia:

- Santa, esqueça as onças, vamos dormir, porque amanhã é o dia da inauguração
do Núcleo.

O silêncio dominou todos nós, naquela primeira noite, dormindo debaixo
de barracas, às margens do rio Carinhanha, último pedaço de terra na divisa de
Minas com a Bahia. Naquele mesmo lugar parecia que, há muito tempo, eu havia
fixado um ponto simbólico num mapa de Minas, desenhado num quadro negro,
que hoje é verde... Mas, se naquele momento era um mero sonho, nem por isso
parecia que eu havia acordado desse sonho, que estava sendo —como todos os
bons sonhos - sonhado com os olhos abertos, mas que começaram a fechar,
lentamente, embalados pelos grilos, corujas e pelos sons de uma noite que logo
ia amanhecer num radiante dia.
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Inauguração do Núcleo: 23 de setembro de 1953

Acordamos com o toque das cometas dos escoteiros e o rufar dos tambores!
Estava combinado que nos levantaríamos, todos, de madrugada, para preparar o
local onde seria celebrada a missa e receberíamos os convidados para a inauguração.

Manoel disse:
- Márcia, fique mais um pouco na cama (sic), porque o dia vai ser de muito

trabalho. Os escoteiros fizeram um chá de umas folhas que encontraram na mata e
vão trazer para você.

Manoel não sabia que eu estava sem alimento!
- Mas,.. sem açúcar? - eu pensei.
Levantei-me logo, porque o padre José mandara me chamar para escolher o

local onde seria celebrada a missa e onde colocar o harmônio, que tinha chegado em
um dos caminhões.

Depois de ligeira toalete, corri para ajudar o nosso capelão, padre José, já
nervoso com tanta gente dando palpites.

Imponente, majestosa, brilhando pelo orvalho da manhã, encanta-me uma
linda árvore, bem à minha frente.

- Padre José, achei o local para a missa.
- Vamos para lá.
Todos nos acompanharam:
- Vamos improvisar um belo altar.
Mas como? Não havia mesas, nem tábuas. Alguém se lembrou dos barris de

óleo ou gasolina:
- É, não sei, mas quem sabe, vamos tentar?
Colocamos os barris e, sobre eles, colchões, até chegar a um galho bifurcado.
Pedi que trouxessem lençóis, que tinham sido adquiridos para servir às visitas

mais importantes. Felizmente, não tinham sido usados. Cobri os colchões.
- Preciso de palmas de coqueiro.
Nessa hora, já estavam me ajudando a diretora Odete Frota e as alunas da

Escola Normal de Januária.
- Por favor, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, com muito cuidado!
E, olhando na direção de minha irmã, Santa:
- Traga-me todos os meus lenços de cabeça e "écharpes", e os seus também.
A ;m,np m nt-nT, miit-n km pmknl,rl , nh,m,ra	,1
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Enfeitamos a caixa com os nossos lenços de seda coloridos. Os galhos daquela
árvore, com formato de um "V", estavam, ali, esperando para acolher a imagem de
Nossa Senhora de Fátima que os escoteiros trouxeram. Seria por acaso, ou o universo
conspirou mais uma vez?

Os garotos subiram ao altar e colocaram a caixa com a imagem naquele
improvisado nicho. Todos ficaram entusiasmados e diziam:

- Maravilhoso, lindo, lindo!

O harmônio ficaria do lado do altar, olhei, mais uma vez emocionada, a imagem
no meio dos dois galhos!

Alguém, dentre os nativos, resmungou:

- Quem havia de pensar deste juazeiro virar altar!

- Oh, nós não sabíamos o nome dessa abençoada árvore!

Os baianos já estavam chegando, em canoas (a ponte que existe hoje só foi
construída anos depois) e aparecia gente de todos os lados.

Os escoteiros já estavam fardados.

Cada um tinha uma missão a cumprir! Aquela mata virgem se alegrava com o
rufar dos tambores!

Corri à barraca para me preparar e dar a farda ao Manoel, que queria se
apresentar, naquela cerimônia, como militar.

Ele tinha sérios motivos para isto.

De repente, alguém alertou:

- O bispo já está chegando!

Dom Sartori ficara amigo de todos da caravana.

Estavam com ele o prefeito de Manga, Raimundo Pastor, o prefeito Tibério
Bastos que, ficara em Manga, amigos de Montalvânia, convidados da Bahia.

Chega a banda de música de Manga e começa a tocar. Tivemos notícia de que
o caminhão com os víveres já estava chegando.

Antônio Montalvão ficara encarregado do churrasco e não ia faltar carne para
aquela multidão. Sr. Edson prepara os foguetes.

São 10 horas da manhã! Dom Sartori, já paramentado, aproxima-se do altar.
O nosso bondoso padre José, meio frustrado, dizia:

- Eu queria tanto celebrar esta missa, mas quem podia imaginar que estaria
aqui um bispo?

Nos caminhões, nos galhos das árvores, deitados, ajoelhados, todos se
acercavam do altar.

Santa, minha irmã, foi tocar o harmônio, enquanto eu regia o coral.
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Quando começamos a cantar o "A nós descei", tive uma emoção enorme ao
ver que Manoel chorava!

Mulheres, com as cabeças cobertas por toalhas ou panos diferentes, rotos,
levantavam os braços, cantando, gritando, chorando.

Lembrei-me da fotografia da primeira missa no Brasil: não havia índios, mas a
semelhança era enorme...

Ao ler o Evangelho, falando sobre a missão a que os jovens bandeirantes se
propuseram e, da missa naquele local, Dom Vitor Sartori47 , bispo de Montes Claros,
disse:

- Estou celebrando a mais emocionante missa da minha vida, debaixo da mais
linda catedral do mundo: uma catedral verde!

Na hora da consagração, quando o celebrante levantou a hóstia, todos nós
levamos um susto enorme, porque as pessoas da região respondiam, gritando:

- Meu Senhor e meu Deus!

Não entoavam os dizeres, na verdade respondiam às palavras do bispo,
desesperadamente, com os braços estendidos, como se estivessem transtornados ou
em êxtase (pareciam realmente, índios).

Depois da Consagração comecei a cantar:

"A treze de maio,
na cova da Iria,	 Aos três pastorzinhos,
no céu aparece	 Cercada de luz,
a Virgem Maria,	 Visita Maria

A Mãe de Jesus.
Ave, ave,
Ave Maria.	 Ave Maria, etc.
Ave, ave,
Ave Maria.	 Das mãos lhe pendiam

Continhas de luz;
Assim era o terço
Da Mãe de Jesus.

`Havia sido providenciado um Livro Branco, para servir de registro histórico da vida do Carinhanha. O virtuoso
bispo Dom Sartori inaugurou o livro, escrevendo na sua primeira página: "De Esmeraldas - lugar onde
pararam, no século XVII, os bandeirantes - saíram, no século XX, os novos bandeirantes. Os primeiros
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Cantei também com todos os participantes da missa as músicas mais populares:

"Com minha Mãe estarei
Na santa glória um dia,
Bem junto à Virgem Maria
No céu triunfarei.

No céu, no céu,
Com minha Mãe estarei;
No céu, no céu
Com minha Mãe estarei.

A cerimônia religiosa estava linda.
0

00

Louvando a Maria,
O povo fiel,
A voz repetia,
De São Gabriel.

Ave! Ave Maria.

O grupo dos escoteiros, simbolicamente, roçou, sob aplausos dos presentes,
uma pequena área de terra, no local onde se ergueria o futuro povoado e, ali mesmo,
foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Minas e da Caio Martins (branca, com
uma flor-de-lis verde no centro).

Falaram diversos oradores, mas, quando o Manoel foi agradecer a presença de
todos naquele significativo evento, senti que as minhas forças estavam falhando.

Falei com a Santa:
- Não estou passando bem. Vou me deitar debaixo do altar. Não deixem que o

Manoel perceba o que está acontecendo.
Ao me deitar, senti uma tontura enorme e, literalmente, desfaleci.

Acordei com a Santa e a irmã de Montalvão me colocando na boca uma grande
lata de leite.

Penso que sorvi, de uma vez, dois litros de leite.

Santa, apavorada, dizia:
- Gente.,. a Márcia está grávida e, desde ontem, ela, não come nada. É fome, coitada.

Aí, todos ficaram sabendo de minha gravidez, do atraso do caminhão com a
nossa alimentação, e veio à tona a imagem do pato raptado.

Todos riram muito... alguém, decerto, apenas um sorriso amarelo...

Graças a Deus, o nosso bendito caminhão já havia chegado e as carnes do
churrasco já estavam cheirando...

Nunca se viu (por ali) tanta fartura de carne.

o
00
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As festividades durante o churrasco, desafios de violeiros de cordel, muito
comuns naquelas paragens, os meninos-escoteiros cantando as nossas músicas, as
alunas da escola normal de Januária cantando músicas folclóricas, abraços dos
compadres, ali reunidos, todos felizes, mas a barraca mais procurada e visitada por
todos da região era a barraca do Mauro, o enfermeiro, onde havia remédios.

Comentavam todos:

- Este menino sabe até aplicar injeções, cura maleita, dá remédios pra
qualquer dor.

Manoel carinhosamente me trazia o primeiro churrasco e eu lhe mostrei a
barraca do Mauro.

Só nós dois podíamos avaliar o que aquilo significava
A minha Nossa Senhora de Fátima, entronizada naquele juazeiro, ia ter muito

trabalho!...

0
00

Debaixo do juazeiro, oferecendo agora uma sombra agradável, numa roda de
fazendeiros da região, moças de Manga, amigos de Montalvânia, me pediam que
falasse sobre N. S. de Fátima, não sabiam nada sobre a Santa que seria padroeira:
como ela apareceu, a história de seu aparecimento aos pastorzinhos, o primeiro
milagre, o segundo e o terceiro.

- O terceiro? Só o Papa sabe.
Nós, Manoel  eu, nos desdobrávamos para alegrar a festa.
O prefeito de Manga, Raimundo Pastor, casado com uma moça de Belo

Horizonte, diz, para todos ouvirem:
- D. Márcia, a senhora veio criar um problema muito sério para mim...
E continuava:

- Eu digo para os meus eleitores que não trago a minha esposa à cidade de
Manga porque nenhuma mulher consegue viajar mil quilômetros com estas nossas
estradas. E a senhora vem agora aqui, está feliz e, pelo que eu soube ainda há pouco,
grávida (!), grávida... E, então, o que faço?"

E rindo muito, com todos:

- Os manguenses vão dizer: "Não vamos votar mais no Raimundo!"
O Manoel disse:

- Breve teremos campo de aviação! Fique tranqüilo, prefeito! (E o campo de
aviação saiu mesmo).

O
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Já era noite quando todos se despediram! Só ficou o Antônio Montalvão, que
estava encantado vendo a Santa cantando e tocando, ora o acordeom, ora o violão!...

Outros violeiros e os contadores de "causos" também ficaram, comendo uma
caminha.

Manoel pediu a D. Natália, esposa do sr. Edson, que fizesse uma sopa para mim
e me arranjasse um banho.

Eu estava tão cansada que mal podia caminhar, mas estava feliz demais.

0
00

No dia seguinte, passamos horas agradáveis com os nossos rapazes, que estavam
encantados com o rio, as matas e o povo que os admirava como se eles tivessem vindo
de outro mundo!

Para facilitar a vida do Mauro, ele não ficou como cozinheiro, porque a toda
hora atendia as pessoas doentes na sua barraca. Os que chegavam, timidamente, à
procura de remédios, já diziam "senhor Mauro" (mais tarde, já o chamavam de Doutor
Mauro). Mauro ficou impressionado com a quantidade de pessoas cegas, ou quase
cegas, vitimadas pelo tracoma.

O tracoma é um doença contagiosa que ataca, de preferência, a conjuntiva e a
córnea, formando feridas nas pálpebras.

Na região era uso "tomar a bênção" beijando as mãos. O contágio era
inevitável! O mal precisava ser combatido, com urgência. Hoje, quase não existem
cegos na região.

Dona Natália convidou-nos para o almoço: arroz, carne de sol com abóbora
madura, feijão com lingüiça.

Manoel disse:

- Márcia, trate de comer bem, porque não quero que você desmaie de fome
novamente.

Alguém, meio conversador, já havia contado a ele do meu desmaio.

Retruquei, sorrindo:

- Desmaiei de fome, mas não atrapalhei o seu discurso.

00

Às três horas, Manoel reuniu os bandeirantes e fomos para perto do nicho de
N. S. de Fátima. Agradeceu a colaboração de todos na inauguração, dizendo em
seguida:
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- Meus queridos meninos da Caio Martins do Vale do Carinhanha, intrépidos
bandeirantes.

E continuou falando para aquele grupo sereno e atento que, de menino, apenas
tinha a idade e o tamanho físico:

- Vocês estão aqui porque acreditaram na palavra do governador Kubitscheck
para realizar uma obra civilizadora neste sertão tão abandonado... O que vocês vão
fazer agora é coisa de visionários. Vocês vão dar continuidade, mas, segundo uma
nova concepção, em pleno século XX, a uma obra de desbravamento do sertão, do
interior brasileiro, iniciada pelos primeiros bandeirantes... Vocês pensam que vai ser
fácil povoar 484 milhões de metros quadrados?... Ainda não têm casa, sofrerão frio,
ficarão expostos à chuva e ao sol, terão fome e sede, ouvirão os uivos, não dos jegues
da Santa (todos riram), mas uivos de onça suçuarana, preta, pintada! Vocês vão
suportar tamanha provação?... E por quê? E para quê?... Se vocês resistirem a tudo e
amanhã tiverem transformado estas selvas e esses campos cerrados, quem sabe, até
mesmo, numa cidade diferente, marcando uma civilização espiritual nova, para
combater a desordem moral que se alastra, será uma cidade cheia de homens com
uma consciência profissional sólida, sãos de corpo e de espírito, transbordantes de
amor pelo próximo e por si mesmos. Em resumo - uma cidade de cristãos, como Jesus
Cristo nos imaginou, vivendo em fraterna comunhão... Mas, se conquistarem tanto,
vocês vão julgar que, ainda assim, a gratidão humana se lembrará de vocês, dos seus
sofrimentos?... Estão todos enganados. (Manoel estava emocionado)... E vocês vão
encontrar aqui muitas pedras, espinhos e injustiças... Mas ainda há tempo para uma
recuada honrosa. A Márcia, durante a noite, chorando, falou: "- Manoel, não é
possível deixar os meninos nestas paragens"... Será que ela tem razão, ou é apenas a
preocupação natural de uma mãe? Pensem bem, meus filhos...

Nessa hora, todos estavam já abalados com as palavras do CoronelAlmeida,
palavras duras, como se se dirigisse a colegas de farda! Nunca tinham ouvido o
Coronelfalar daquele jeito como falaval.. Falava com seus homens...

- Vamos, meus filhos! Ainda há tempo. A festa acabou e vamos encarar a
realidade.

Todos os amigos já haviam partido.
Estávamos assentados no chão, numa roda, muito emocionados.
O silêncio dominava a todos.

De repente, o Mauro se levanta e diz:
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aprendemos isto com o senhor! Dona Márcia, doente [gravidez não é doença, mas,
para eles, era] e o senhor também, não estão aqui, deixando os seus filhos para trás,
as luzes da capital? - Pode acreditar em nós. Nós temos um ideal a cumprir.

Cada bandeirante, emocionado, ia falando, justificando a sua decisão.

- E você, Vicente, tão pequeno?

- Eu vou ficar, porque não tenho medo de onça, e o Domingos (seu grande
amigo) também não tem medo de onça.

Todos riram muito com a atitude daquele garoto!48

O chefe, sr. Edson Vale, disse:

- Senhor coronel. O senhor pode ir embora tranqüilo. Quando voltar, não vai
mais dormir em barraca. Amanhã, iniciaremos o primeiro Lar do Carinhanha.

Seguiram-se beijos, abraços.

- Adeus! Adeus!

Entramos rápidos na camionete, Manoel, Santa, Paulo Stefan e eu.

Paulo Seefan pisou fundo no acelerador! Ele mesmo não queria mostrar o
quanto os seus olhos, muito claros, estavam vermelhos.

Estávamos todos com os olhos e os corações em profunda comoção, mas
estávamos felizes e confiantes naqueles pequenos homens que, por eles e apenas por
eles, construiriam uma nova civilização naquelas remotas paragens.

O universo todo conspiraria e uniria tudo o que fosse necessário juntar e
tecer para que o sonho universal de evolução e melhoria da raça humana se
projetasse radiante para mais e mais adiante e fizesse daquele lugar escolhido, às
margens do rio Carinhanha, um local do qual a humanidade toda haveria de se
orgulhar para sempre: o Núcleo Colonial do Carinhanha, hoje o município de
Juvenília, que deixou de ser um mero ponto no último pedacinho de terra na divisa
de Minas com a Bahia.

—Adeus!...

Vicente de Paula Queiroz e Domingos Sávio dos Santos são, hoje, brilhantes oficiais da Polícia Militar.
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Retornando de Carinhanha

Retornamos do Vale do Carinhanha para Belo Horizonte, passando por
Januária, depois Pirapora, para ver como estavam os meninos da Caio Martins e
também para um descanso.

Eu precisava, de fato, de um rápido repouso, depois de tantas preocupações
para que a instalação do Núcleo do Carinhanha se realizasse sem problemas,
principalmente devido ao meu estado de saúde.

O Manoel voltou, dois meses depois, ao Núcleo, e, entusiasmado, contava as
novidades que vira naquele nascente aglomerado humano.

Realmente, ele não dormiria mais debaixo da barraca, pois os meninos já
haviam provisoriamente construído um barracão para todos se agasalharem das
chuvas, que se avizinhavam.

Os amigos da região continuavam fazendo presença no Núcleo e os meninos
da Caio Martins estavam felizes com a solidariedade dos novos vizinhos.
Aproximavam-se, timidamente, levando uma abóbora, uma galinha, mas logo se
encaminhavam para a barraca do "So1 Mauro-".

Manoel contava os "casos" ocorridos com o Mauro: a primeira farmácia no
núcleo foi organizada! Algumas caixas de madeira foram pintadas em cima de tijolos
e arrumadas de um jeito que os remédios ficassem à vista das pessoas: eram
lombrigueiros, xaropes e calmantes, paliativos inofensivos.

Mas Mauro teve momentos de grande angústia!
Logo na primeira semana teve a sua prova de fogo: trouxeram-lhe, carregado,

um rapazinho que fora tirar mel silvestre nas árvores com um machado e, em dado
momento, errando o alvo, em vez de acertar a árvore, deu uma machadada no próprio
pé, quase o decepando!

Luciano também gostava de enfermagem e ajudou o Mauro a fazer aquela
dificil cirurgia. Foi um belo trabalho!

Mas, muito precavidos, desceram rio abaixo numa canoa, para uma cidadezinha
mais próxima, à procura do médico.

O doutor Moacir Lima, médico de Vaca Malhada, Bahia, atendeu o garoto e
ficou impressionado com o curativo feito pelos meninos da Caio Martins.

Estava tão encantado com o que vira que se tornou amigo, indo todos os
domingos jogar futebol no Núcleo, como ele dizia:

- Quero ficar amigo de meus "nobres colegas" Mauro e Luciano.
O Mauro teve que atender a um chamado urgente. Chegando ao local, viu que

se tratav2 de nm nrtn
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A senhora, de acordo com os costumes locais, estava dependurada no teto do
rancho. A "curiosa" já estava desanimada e as pessoas, à roda, gritando e rezando.

Mauro fez uma prece ardente a Deus e pôs mãos à obra.
E era ele próprio quem falava:
- O momento mais emocionante de minha vida foi quando ouvi o grito

estridente daquela criaturinha, que tinha vindo ao mundo pelas minhas próprias
mãos.

De outra feita, aparece no Núcleo um agricultor que tinha sido operado na
bexiga e os pontos arrebentaram porque o homem, logo depois da cirurgia, fez um
esforço enorme, carregando sacos de arroz nas costas.

Mauro refez os pontos e o doente ficou curado...
Dias depois, uma punção no ventre de uma senhora teve que ser feita e o

maridodizia:
- O meu fio tá, coitadinho, encruado na barriga dela.
Mauro acertou: extraiu vários litros de água da barriga da mulher.
Manoel conversou com o Mauro que tivesse prudência, não se arriscando tanto...
- Não se preocupe, coronel, Deus é caiomartiniano e Ele me ajuda.
Não posso relatar todas as "proezas" desses garotos... Seriam páginas e mais

páginas de testemunhos eloqüentes da capacidade de trabalho e da criatividade
daqueles jovens, diante de um meio adverso, absolutamente destituído de recursos.

Não fosse a intervenção daqueles jovens, ainda que formalmente despreparados
para algumas das tarefas, inevitavelmente as conseqüências seriam as ditadas pelo
determinismo histórico: mais alguns óbitos no cotidiano daquela gente desamparada
da assistência pública.

Estava me esquecendo, porém, de contar que Manoel desceu de avião, num
campo feito pelas mãos dos meninos da Caio Martins, no dia 9 de outubro de 1953.

Não tínhamos ainda tratores, nenhum instrumento agrícola pesado.
É necessário, porém, que se saliente que nessa duríssima primeira fase os

garotos contaram com o precioso auxílio de muitos sertanejos da vizinhança, que,
espontaneamente, se ofereciam para ajudar nas tarefas de derrubada da floresta para
a construção do primeiro barracão de tijolos e do campo de pouso.

Os caiomartinianos contaram que, quando ouviram um ronco esquisito,
gritavam:

- Será trovoada, ou será o Coronel no avião? Nem queríamos acreditar.
Depois que confirmaram que não era trovoada - ao enxergar o pequeno

aviãozinho verde singrando velozmente os ares do Carinhanha, trazendo o som alegre
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do Piper Anjo Verde, que, ao sobrevoar o Núcleo Colonial com alarido, espantava
momentaneamente a passarada —comentaram o que sentiram:

- O coração parecia que ia saltar do nosso peito.

- Ia ser inaugurado o nosso campo de aviação. Não era só a sensação da
inauguração, mas, acima de tudo, era a emoção de receber a primeira visita do
CoronelAlmeida, e era também a renovação do contato com o mundo civilizado.

- Quando o avião ia descer, tivemos um friozinho no coração.

- Depois de pousar, o avião vinha correndo tranqüilamente pela pista, onde
antes só havia mato.

- Nosso campo estava aprovado.

Aquela faixa enorme, aberta no meio da floresta virgem, era uma língua de
terra de uns 600 metros de comprimento por 15 de largura, desafiando a habilidade
do piloto, o Pedrinho. De qualquer modo, parecia inverossímil um frágil avião
embrenhar-se, daquela forma, naquele mar verde!49

Voltarei ainda a falar do Anjo Verde e do Major Pedrinho, mais adiante.
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Inauguração da Granja-Escola com o Porticioçoo ou Loverno Milton Campos

Professoras Helena Anti poff e Eunice Weaver



Marchando ao Som do Rataplã

O Coro! Catulo da Paixão
Cearense, regido pela Prof.

Márcio de Sousa Almeida

Escoteiros e Lobinhos da Caio Martins
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Educadores Visitam
Caio Martins

Manoel expõe suas idéias

Na Fábrica de Brinquedos, nosso
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A monumental e
perigosa ponte de
Pira poro e os
"vapores" do São
Francisco
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A "Bandeira" de
Pirapora - Buritizeiro

Manoe/ de Almeida e Antônio
Ortiga escutam a "Zabelê" na

voz potente do garoto José Alves
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No velho casarão de estilo
clássico, primeiro a Escola
de Aprendizes da Marinha,
depois Hospital, Escola de
Agricultura e finalmente
Caio Martins. Lares de
Buritizeiro



y... 7?i



Manoel de Almeida fqla sobre Caio Marfins
a um JK atento... João Lincoln está ao lado do pai

Juscelino Kubitschek e Manoel de Almeida visitam as Oficinas

Ao fundo meu pai João Rosa,
o Governador Arnon, e a esposa Leda e, no primeiro plano

o aluno Gabriel e meu filho, Cláudio



Palmeiras dos Índios, Alagoas, aprende com Caio Martins



Preparativos para a festa de Inauguração do Núcleo Colonial do Carinhanha em 23 de setembro
de 1953, na data de aniversário de Manoel, não lembrada, na ocasião, mas na qual ele

recebeu seu maior presente. Manoel, eu e minha irmã Santa, nas barracas onde dormimos



A "Catedral Verde" de N. S. de
Fátima... Foi celebrada a
Primeira Missa, no Vale do
Carinhanha, debaixo de um
Juazeiro. A "Catedral Verde",
nas palavra de D. Vitor Sartori
e, em seu tronco, foi
improvisado o altar de Nossa
Senhora de Fátima

Aguardando a
hora da missa...
dezenas de
batizados em
Carinhanha

E povo se
aproxima



Casario nascente em
Carianhanha

A Primeira Capelinha

1•
'..

í "Dr. Mauro"





Juvenílio hoje é um próspero município na divisa entre Minas e Bahia
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A Política em

Nossa VI(a





'	O dia 29 de niarço de 194
Passados os dias natalinos, entramos no "Ano Novo de 1954", em que teríamos

muito trabalho com as Escolas, mas eu estava agora inteiramente dedicada aos afazeres
em casa e ao enxovalzinho do meu sexto filho.

29 de março de 1954 - Foi um dia feliz, porque dei à luz uma bonita menina.

Manoel ficou muito alegre, porque desejava que a família crescesse, apesar de
não dispensar a minha ajuda nas lidas caiomartinianas.

A menina teve logo o nome de Rita, homenageando a genitora de Manoel e,
como eu também gostava de Heloísa, ficou acertado que a pequenina se chamaria
Rita Heloísa.

Deus me abençoou, dando ao nosso lar a querida Rita Heloísa. É uma filha
muito dedicada, boa, estudiosa e muito culta, realizando sua pós-graduação em
Antropologia Social na Universidade de Brasília e no Museu Nacional da Universidade
do Rio de Janeiro. Escreveu o livro "O Diretório dos índios: um projeto de civilização
no Brasil no século XVIII"", cuja edição tem sido amplamente compulsada por
pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação nos vários centros
acadêmicos dedicados aos estudos históricos, sociais e antropológicos no País e
mesmo no exterior.

É de uma humildade que, às vezes, lhe dificulta os passos na sua carreira como
antropóloga. Adora os índios, tendo apresentado, como técnica, pareceres que os
beneficiam nas suas convicções, na consolidação de suas aldeias e no atendimento
oficial à reivindicação justa de reconhecimento de suas terras.

Ritinha, como a chamamos, começou, no entanto, logo, a sofrer... por Caio
Martins.

°° Editora Universidade de Brasília, 1997. ver também o "Aldeamento do Carretão segundo os seus Herdei-
ros Tapuios", publicado pela PUNA!, em 2004, no qual Rita Heloisa apresenta os depoimentos gravados cm
sua pesquisa de mestrado, realizada em 1980 e 1983.
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Ela estava com apenas dois meses quando Manoel recebeu a notícia de que
uma comitiva de educadores do Brasil, em seminário no Rio de Janeiro, viria visitar
a Caio Martins de Pirapora.

Ele partiu, então, para Pirapora, mas chegando lá, telefonou-me:
- Márcia, amanhã o avião vai buscá-la em Belo Horizonte. Preciso de você

aqui! Você voltará amanhã mesmo.
- Mas, Manoel, não é possível. E a amamentação da minha nenenzinha?
- Deixe a nossa filhinha com D. Maria. Ela vai saber o que fazer.
Fiquei atordoada, chorei demais, apesar de o motivo por que o Manoel exigia

a minha ajuda, naquela situação, ser razoável.
No dia seguinte, às oito horas da manhã, depois de amamentar bastante a

minha filha, estava entrando no avião que me levaria a Pirapora. Recebemos, naquela
cidade, os visitantes, muitas palestras, debates e, depois do almoço, a apresentação
do Coral dos meninos da Caio Martins, funcionários e da comunidade da Vila de
Buritizeiro.

Foi um espetáculo belíssimo, mas, de repente, o meu vestido começou a ficar
molhado do leite que escorria do meu seio.

Eu não tinha visto. Todos já sabiam que eu deixara a minha filha e estavam
emocionados.

Quando vi, é lógico, me veio ao pensamento:
- Ritinha deve estar chorando, sentindo falta da mamada, naquela hora.
As lágrimas desciam pela minha face.
O Manoel beijou-me, comovido, dizendo:
- Missão cumprida. O avião vai levá-la agora.
Eram três horas da tarde! A comitiva regressaria também naquela noite ao Rio

de Janeiro.
Era muita loucura dos pais da Ritinha! A minha família e amigos comentavam

os sacrificios impostos a mim, devido à dedicação, meio exagerada, do Manoel à obra
e, conseqüentemente, o meu trabalho junto dele. Eu extrapolava as minhas funções
no lar, como esposa e mãe, diante do assessoramento necessário à Caio Martins.

Mamãe, D. Micota, uma sábia, como eu sempre falava, chamou-me então a um
quarto e com a doce vozinha, rouca, quase imperceptível, diz:

- Minha filha, estou sabendo das suas dificuldades para dar conta de tudo que
o Manoel exige que você faça para ele.
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Com paciência, coloquei a minha querida e inteligente genitora a par de tudo
o que estávamos fazendo, das atribuições oficiais impostas pelo Governo do Estado
ao Manoel, a crescente receptividade da obra nos meios políticos e oficiais, até no
exterior, o meu sonho com aquela menina, a harmonia de trabalho intelectual e
afetivo entre mim e o meu esposo, enfim, ela entendeu tudo. Abraçando-me,
carinhosamente, ela me diz:

- Márcia, você precisa ajudar ainda mais o Manoel. Você tem tudo aquilo de
que ele necessita. É corajosa, tem saúde e você é muito boa!

Fazendo uma pequena pausa para respirar, continuou, com brandura:

- Você se preparou, você colheu bons frutos em Muzambinho, na nossa casa,
na nossa igreja, com seus amigos músicos de Dores da Boa Esperança, você tem tudo,
agora, para semear boas sementes.

Olhando para a janela e sintonizando um passado ainda recente:

- Quando quis se casar, apesar de nossa oposição, você nos disse, que tinha
uma missão a cumprir junto dele... Parece até que você já havia adivinhado tudo.
Nunca me esqueci da sua inesperada decisão!

E pontificou, conclusiva:

- Minha filha, procure cumprir bem o seu papel de mãe e esposa e que Deusa
abençoe.

0
00

Manoel, quando soube dos conselhos da mamãe, ficou feliz e, abraçando-me,
dizia, quando me via desanimada:

- Lembre-se das palavras de D. Micota.

A Flor e o Mico do Cláudio

O Manoel adorava trazer para as nossas crianças os bichos que ele ia
encontrando em suas viagens.

Dizia que era mesmo para elas, mas no fundo, era ele mesmo que ficava mais
embevecido diante da plumagem azul, vermelha e amarela das araras, da docilidade
dos veadinhos, da esperteza dos porquinhos-da-índia, da falta de pressa e longevidade
da chorosa tartaruga, do aspecto esquisito do cágado, da danadice do quati, da
sinuosidade da jibóia "Gina Loliobrigida", da capacidade leiteira das cabras, que
ainda puxavam nossas crianças na pequena charrete.



O q' ,

350 - Márcia de Sousa Almeida

Tantos foram os bichos que povoaram a nossa "Arca de Noé", na rua
Plombagina, afora os cães, entre os quais o leal cão policial "Dick", os gatos, galos,
galinhas, pintos, gansos, perus, marrecos, os louros, periquitos, passarinhos e
tatuzinhos.

O que mais as crianças festejavam, especialmente o Cláudio, que herdou o
gosto do Manoel pelos bichos, eram os micos ou soíns, os engraçadinhos macaquinhos-
estrela e, entre tantos que tiveram, aquele que faleceu, por "erro méd.ico", na
primeira viagem a Pirapora, como já relatei.

Mas houve um que ficou famoso pela ligação quase "bolso-umbilical" com o
Cláudio, que o levava para a escola, para o dentista, para todo lugar. Aonde fosse,
ele estava sempre com o mico Mafaim no bolso.

Uma vez, ele estava em Boa Esperança, na semana-santa, e a Flor resolveu
levá-lo ao circo, onde estavam encenando a paixão do Cristo.

Flor comprou os bilhetes e estava assentada com o Cláudio nas primeiras
cadeiras, colados ao picadeiro, para poder observar melhor o desenrolar do
espetáculo; ia tudo muito bem...

O clima da peça da crucificação, num dado momento, levou o público a um
estado de grande consternação, com algumas pessoas emocionadas, outras chorando
copiosamente, deixando sem constrangimento as lágrimas escorrerem pelos rostos já
lavados, vivenciando com ingênua simplicidade o profundo sentido de natural fusão
"realismo-mito" próprio do interiorano, ali diante do flagelo do Cristo, que nesse
momento carregava sua pesada cruz.

Súbito, o macaquinho, saindo de mansinho da letargia costumeira de dentro
do bolso, observa por instantes as árvores montadas para simular as oliveiras, e,
saudoso dos tempos na mata, num salto, pula para o cume de uma das oliveiras
montadas no palco, depois para outra, saltitando alegremente naquele bosque
acolhedor e assobiando seu agudo chamado:

- Fiuuuuuuuu,fiiiiiiiiiuuuu, triu, tririu...
Cláudio, temeroso de que o Mafaim pudesse fugir, como de outras vezes,

sobe sem pestanejar no palco, gritando por seu mico:
- Mafaim, Mafaim, ô Mafaim. Volte aqui!

Mafaim, não querendo voltar ainda daquela inusitada diversão, nesse momento
pula da árvore e sobe até o meio da cruz.

O Cristo recua assustado diante da investida - sem entender muito bem aquela
interrupção fora do «script"— e observa temeroso aquele bicho peludo no meio da
cruz:
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Mas o Cláudio não desiste e se aproxima chamando o bichinho e o mico
assustado acaba por subir pelo cruzeiro de madeira, atingindo a cabeleira do Cristo.

A esta altura a Flor já subia também no palco, atrás do Cláudio, para tentar
evitar a "tragédia de interromper aquele espetáculo" que vinha se desenrolando de
forma tão triste e comportada, aliás como é previsível e desejável numa semana-
santa.

O público, até então tomado de sobressalto, de imediato reconhece a Flor e
começa a entender agora a interrupção da peça e esboça as primeiras gargalhadas,
num crescendo, que logo toma conta do circo inteiro, como se os palhaços tivessem
entrado na hora errada.

O Cristo não consegue tirar o mico da sua basta cabeleira, que acaba sendo
projetada para longe, com coroa de espinhos e tudo. Uma lástima Ele larga com
estrondo a pesada cruz e sai a correr dando voltas no palco, com o mico atrás; atrás
do mico, o Cláudio; e, atrás do Cláudio, a Flor.

Naturalmente, acabaram todos sendo expulsos do circo...
Debaixo das gargalhadas gerais, Flor, Cláudio e o Mafaim, já no bolso, foram

conduzidos para fora do picadeiro pelo mestre de cerimônia, ladeado pelos palhaços
e trapezistas, todos muito furiosos, mas contentes por dentro. O Cristo saiu de cena
mais cedo. Talvez mais aliviado, pelo menos porque não houve para ele mais uma
crucificação, naquele dia.

Lá fora uma criança comentava, consciente, na sua fantasia, de que tudo era
real:

- Mãe, eu quero entrar para ver o circo de novo ... o melhor foi aquele momento
que o macaco subiu na cabeça do Cristo, foi demais .... Nossa! Quero ver de novo,
mãe, vai mãe, deixa, deixa!

A Flor às vezes contava essa história e muitas outras dos meninos; contava
"pesadas" piadas de padres; contava casos; ria das suas próprias palhaçadas e soltava
sua música preferida, começando por agarrar dramaticamente o seu coração como se
tivesse simulando um súbito ataque cardíaco:

- AiJisus, ai Jisus, que dor, que dor, ai que dor.

Ai que dor no meu coração.

E aí, emendava, cantando e dançando:

—Morena me pega, me joga no chão,
me aperta com força no seu coração.
Morena me pega, me joga no chão,

Me aperta com força no seu coração.

Ai,Jisus, ai,Jisus, que dor, que dor, ai que dor,

Ai que dor no meu coração.
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A Política Cifi Nossa Vida

As nossas atividades se desdobravam devido à repercussão de trabalhos em
favor da criança; e todas as pessoas, que também se dedicavam à nobre causa, pediam,
com insistência, a nossa colaboração. Sempre presentes aos eventos, às palestras, aos
seminários, assumíamos compromissos cansativos, mas eram todos companheiros de
luta, irmãos de ideal.

Como remanescente dessa fase de amor, dedicação sincera à causa do menor
abandonado, depois como presidente da Fundação Educacional Caio Martins, durante
12 anos senti uma mudança radical no comportamento dos educadores e no de
alguns amigos. Com raríssimas exceções, tornaram-se, muitos deles, egoístas,
comodistas, indiferentes à dor de seus semelhantes.

Acostumada a convidar especialistas, sociólogos e professores eméritos para
falar aos nossos alunos, decepcionava-me com a lista de exigências que me
apresentavam: pagamento adiantado, carro à disposição, refeições com "menu"
escolhido (não aceitavam a alimentação do Lar), ou jornada de trabalho regular, sem
hora extra.

O governo não oferecia recursos para tanto aparato e o nosso orçamento era o
menor do Estado!

Eu resolvia o problema com pessoas da família, que não iriam exigir pagamento.
Bons tempos aqueles, em que professores se assentavam no chão, fazendo uma

roda, para ouvir de perto e auscultar os conceitos daqueles futuros educadores, os
multiplicadores de soluções para as causas importantes, no país e no mundo!...

Oposições e Dificuldades Naturais

Era gratificante a receptividade favorável ao trabalho desenvolvido nas Escolas
Caio Martins em favor do menor abandonado, principalmente, com ajuda de alguns
setores do governo, apesar das dificuldades financeiras do estado de Minas Gerais.
Ocorriam, no entanto, fatos que vinham destoar do nosso ambiente de fraternidade,
de paz com as crianças, atingindo até mesmo a nossa pacata vida particular.

Era inacreditável, mas alguns companheiros, colegas de farda e amigos, não
aceitavam o acesso de Manoel de Almeida às autoridades civis e militares e o seu alto
conceito como educador. Chamavam-no, ironicamente, "o coronel das gias" -
Sociologia, Psicologia, Criminologia e por aí afora, devido às mudanças que Manoel

nh,	 rr,mnrintp nt, p l p nrr, glp ntwc ni1i-trii



PARTE III
Semeando e Colhendo - 353

currículo dos cursos do Departamento de Instrução da Polícia Militar - DI, sob seu
comando. Manoel era, em certas rodas, motivo de brincadeiras, quando o chamavam
de "coronel-padreco" ou "vigário", devido à sua atitude de sistemática correção e
de abstemia do fumo e da bebida.

Para completar o trabalho de destruição de um ideal, transferiram o coronel
Manoel de Almeida do Departamento de Instrução, onde realizava um trabalho
renovador de que toda a oficialidade da Polícia Militar se beneficiou, para o Q,S -
Quadro Suplementar da Polícia Militar, que era pela corporação denominado de o
"Quero Sossego" e para onde iam os velhos oficiais, os decrépitos, os descrentes!

Um oficial jovem, brilhante, inteligente, idealista como Manoel de Almeida,
ser afastado de um posto, onde era admirado pela sua capacidade de trabalho e
integridade moral!... Sério, introspectivo, sisudo, mas extremamente dedicado,
principalmente na solução dos problemas de natureza pedagógica e pessoal de seus
alunos.

Quando Manoel chegou à nossa casa e me colocou a par dos acontecimentos,
comecei a chorar, pois, como companheira nas suas atividades, eu conhecia o valor
de seu trabalho e a extensão de sua luta. Mas, tranqüilamente, ele dizia:

- Fique calma, minha filha, agora vou ter mais tempo para me dedicar às
crianças de Caio Martins  também à minha família.

As Escolas Caio Martins continuavam com o seu "cordão umbilical" ligado à
Polícia Militar, mas as restrições à obra eram desumanas. Os militares (sargentos,
cabos e soldados) colocados à disposição da Caio Martins para aquele trabalho junto
às crianças viviam em constante sobressalto, devido às notícias alarmantes de
desligamentos ou mudanças para destacamentos distantes. Os militares, como chefes
de Lares, os "chefes de oficinas", eram o sustentáculo da parte administrativa da obra.

Hoje, quando nos lembramos desses episódios tão pungentes, que
determinaram tanta angústia em todos os caio martinianos, a gente se dá conta, com
serenidade, de que os perseguidores da obra, movidos por torpes sentimentos de
despeito e inveja, apenas se tornaram lembrados, ainda que não nominados, nesta
história, exatamente em razão de tais atitudes e gestos destituídos de valor, por
nada mais.

E a Caio Martins, a despeito de tudo, mantinha-se cada vez mais prestigiada
pela sociedade, devido à seriedade de seu esforço e exigia, por isso mesmo, mais
criatividade no atendimento à criança, ali vivendo feliz uma experiência nova, difícil,
e que devia ter assistência contínua de seus orientadores.

Aquela plantinha tenra que crescia, medrosa, necessitava inequivocamente de
raios solares benéficos para a sua eclosão e nuvens de tormenta não poderiam lhe
obstar o necessário recebimento de muita luz.

Era como se estivéssemos construindo uma casa. Os alicerces eram frágeis. A
casa subia, subia, mas os alicerces continuavam do mesmo tamanho, no mesmo lugar.
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A nossa residência, em Belo Horizonte, estava sempre hipotecada na Caixa
Econômica, ora para a compra de tratores, ora para a aquisição de pedaços de terras
para o "Lar das Meninas" ou para as "Fazendinhas Pedagógicas".

Amigos aconselharam Manoel de Almeida a procurar bons deputados, dos dois
partidos, PSD ou UDN, já que se avizinhavam novas eleições, para se conseguir a
inclusão no orçamento de emendas, subvenções ou verbas pessoais de parlamentares
para a manutenção segura daquela experiência de que se falava tanto na Assembléia
Legislativa.

Conseguimos endereços e telefones dos parlamentares; alguns chegaram a visitar
a Caio Martins. Elogiavam, com entusiasmo, o novo sistema de Lares, experiência
pioneira por nós implantada, no país e no mundo, conhecida até no exterior, mas na
hora de assumir compromisso na manutenção da obra, vinham as respostas:

- Coronel, sinto muito, a obra é maravilhosa, mas sou deputado pela Zona da
Mata e não posso deixar a região que me dá votos.

Na verdade, equivalia a dizer:
- Sinto muito, mas essas crianças não têm ainda idade para votar.
Outro argumentava:
- Esmeraldas é um município muito pequeno, portanto, poucos votos.
Outros emendavam, procurando ser convincentes:
- O Norte de Minas é bom, mas é pobre, sendo necessário muito dinheiro para

assistir o eleitorado.
- As cidades de Januária, Manga, São Francisco e Pirapora, onde estão

localizadas as Caio Martins, são muito distantes.
O deputado Último de Carvalho, que conhecemos através do Dr. Luís Soares

(Dr. Zito), de Ponte Nova, com quem o Manoel trabalhara na chefia de polícia,
como assistente militar, disse, depois de percorrer as dependências da Caio Martins
de Esmeraldas:

- Coronel Almeida, vou ser sincero e amigo: a obra é admirável e precisa de
apoio político. Por que o senhor não se candidata?

Manoel não soube como responder; a voz ficou embargada na garganta.
Como já comentei, anteriormente, Manoel era avesso à política, por convicção

e temperamento. Tinha sempre na memória a perseguição política que seu pai sofrera
quando ele era criança.

Não gostava de festas, detestava reuniões formais e as visitas protocolares.
Gostava do trabalho que fazia e da família. Em casa, ouvia música clássica e a popular
brasileira, com os nossos filhos deitados em cima de seu corpo, para que aprendessem,
desde cedo, a conviver e a apreciar os grandes autores, os gênios da música e depois
um cafezinho (não bebia e não fumava, como me referi antes)" e, naturalmente a
"rainha do lar", também presente, para com pletar aauele ambiente feliz.
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Um homem com esse temperamento retraído, tímido por natureza, ao ouvir a
sugestão do Dr. Último de Carvalho ficou prostrado, como se tivesse sido acometido
por um mal súbito!

Veio para casa atordoado. Mas, ao mesmo tempo, sentia que essa poderia ser
uma solução até então não cogitada, mas capaz de modificar aquele cenário sombrio
de inanição quanto à assistência oficial.

Naquela hora, contando-nos o ocorrido, a postura daquele homem forte era
irreconhecível. Andava de um lado para o outro, desesperado. A cena era patética.

- Não é possível que Deus exija de mim mais este sacrifício em favor da obra.
Não é possível.

Os nossos filhos, sempre presentes nesses momentos - Maria Ce/i, Cláudio
Antônio, Fernando José e Maria Ângela — ouviam todas as argumentações de Manoel,
já acostumados a compartilhar de nossas alegrias e também de nossas decepções.
Eram os nossos amigos na infância e se tornaram nossos conselheiros e partícipes em
toda nossa vida; na época muito pequenos, juntaram-se a eles, nesse processo
participativo, anos depois, o João Lincoln e a Ritinha.

Pensei muito na atitude que deveria tomar. Reunimo-nos mais tarde novamente
e eu tomei a palavra:

- Manoel, tendo em vista a sua argumentação de não entrar para a política e,
não havendo outra alternativa, resolvi tomar uma decisão, em favor da Caio Martins,
que é a razão de ser de sua vida e também da nossa família.

Todos ficaram me olhando curiosos e, em seguida, desfechei:
- Eu vou me candidatar a deputado estadual.
Manoel afundou na poltrona, arregalou os olhos e o seu rosto ficou branco,

como se fosse de cera.
Os meninos bateram palmas, eufóricos com a notícia, demonstrando maturidade

e agrado à minha deliberação.
Manoel continuava com os olhos pregados em mim, incrédulo diante da minha atitude.
Encorajada pela alegria das crianças, eu pulava junto delas e batia palmas também.
De repente, Manoel se levanta, erguendo os braços e o dedo indicador em riste:
- Você, Márcia, nunca mais fale uma coisa tão absurda como esta.
Não comentamos mais nada, mas, depois de algum tempo, ele se recupera do

impacto e diz:

° Nas revoluções de 30 e 32, Manoel recebiaa sua quota de cigarros, guardava-a e, quando os soldados estavam
inquietos com a falta do « grande companheiro", ele os distribuía à tropa.
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- Vou pensar melhor e talvez faça o que você tanto quer. Que Deus me ajude.
Mais tarde falaremos sobre o caso com mais detalhes.

Beijou, com seriedade, os meninos, subiu as escadas e foi para nosso quarto.
Segredei aos meninos:
- Eu conheço o pai de vocês! Só a "ameaça" de minha candidatura poderia

mudar todos os pontos de vista e argumentos dele.
E falando para mim mesma:
- Eu sei que, no final, ele vai aceitar a vida política, porque é necessário aceitar.
No fundo, no fundo mesmo, reconheço, foi um pequeno jogo de intuição

feminina. De fato, gostaria de ter-me candidatado, antecipando-me a um gesto de
cidadania e maturidade política que muitas mulheres mineiras e brasileiras assumiram,
com beneficios para o desenvolvimento nacional, que passou a dispor do senso e da
sensibilidade inatos do gênero feminino, na adoção de atitudes políticas equilibradas
e sustentáveis e que trazem a marca da "vivência no lar".

A Batalha das Pedras

Minas Gerais vivia a época dos interventores. Cada partido disputava a
oportunidade de ter o seu interventor, O Partido Social Democrático, com sua
prestigiosa sigla, o PSD, mais forte e poderoso, levou a melhor na decisão presidencial
e conseguiu a vinda do educador Dr. Noraldino Lima, que residia no Rio de Janeiro,
para a interventoria em Minas.

Chegávamos da Caio Martins de Esmeraldas, quando Manoel de Almeida recebe
um telefonema de seu amigo, então capitão José Meira, falando da chegada do Dr.
Noraldino Lima e queria aconselhar-se com Manoel, devido à longa vivência do
amigo na chefia de polícia.

O capitão Meira era adjunto ao Gabinete do coronel Francisco Brandão,
Comandante Geral da Polícia Militar.

Combinaram a melhor disposição da tropa para uma necessidade premente,
avisos aos colegas, enfim, uma convocação extra-oficial de amigos, para sugerir
estratégias militares.

Manoel forneceu toda a orientação, ficando a par do esquema de segurança
que seria observado por ocasião do desembarque do novo interventor.

A situação era tensa, comentários os mais variados, sendo constante a versão
de que a UDN não consentiria na posse do Dr. Noraldino, por este contrariar
frnnrilmtntp n<z çí-iiQ nl,nn



PARTE III
Semeando e Colhendo - 357

O PSD, por sua vez, conhecedor dos fatos e das versões, pôs-se em guarda,
para assegurar o desembarque e a posse daquela autoridade.

Manoel foi cedo para a "gare" da estação da Central do Brasil, onde iria
desembarcar o futuro interventor.

Tudo ocorreu bem até a chegada de Dr. Noraldino. Após as saudações de
estilo, desusado movimento tornou-se evidente em toda a espaçosa Praça da Estação,
gerando logo uma violenta confusão no meio do povo.

Houve uma tremenda batalha de pedras. Pedaços de tijolos, resíduos das
construções ali existentes, eram atirados nos policiais da cavalaria, que tinham por
missão acompanhar a marcha do carro que conduziria o Dr. Noraldino. Este, apesar
da inesperada agressão, rompeu a massa adversária enfurecida e, pela rua da Bahia,
alcançou o velho e tradicional Grande Hotel, onde o ilustre hóspede desceu para
aguardar o momento da posse no Palácio da Liberdade.

Ao lado do hotel, na avenida Augusto de Lima, o pelotão da cavalaria aguardava
a segunda parte da missão, isto é, conduzir o interventor ao Palácio.

Na entrada do hotel, autoridades da polícia civil, delegados e investigadores
estavam a postos para impedir a entrada de pessoas estranhas. As arruaças
recomeçaram.

O coronel José Vargas surge, providencialmente, e, ao ver Manoel de Almeida,
seu amigo e companheiro no gabinete da Policia Militar, diz:

- Almeida, assuma a posição de meu ajudante de campo. Eu vou ao Palácio
para avisar o Governador e tomar as providências devidas.

O Coronel determinou, em seguida:
- Vamos lembrar nomes de dez oficiais de valor e convocá-los imediatamente.
Manoel de Almeida entrou em contato imediatamente com o capitão Meira.

Reiniciam-se as agressões, semelhantes às da praça da Estação. Desta vez, as
pedras vinham de uma construção próxima ao Grande Hotel. Alunos da escola de
Direito e até famosos professores foram vistos a lançarem tijolos, pedras, pondo em
perigo a vida de quantos se reuniam à porta do hotel. Um objeto, creio que um
pedaço de madeira, atinge um cavalariano e ele vacila, quase caindo de sua alimária.
O sangue corre-lhe pelo rosto, manchando-lhe a farda. O tenente Chagas, que
comandava aquela tropa, conversa com o militar alvejado, conseguindo mantê-lo em
forma. O futuro interventor estava acuado, pálido, mas aguardava notícias do Palácio.

Manoel de Almeida contava que via, condoído, o sangue do soldado escorrer-
lhe pelo rosto, a fisionomia abatida do tenente, que refletia angústia e revolta por
não fazer valer o poder de suas armas e a coragem de seus comandados, atacados



"$I

358 - Márcia de Sousa Almeida

(ainda que paradoxalmente) pelas pedras dos homens da cultura e do direito. Mas
Manoel, como militar consciente de suas responsabilidades, procurava não perder o
controle e a calma diante da situação de conflito.

Subiu aos pulos as escadas do hotel, abordando as autoridades que levariam ao
palácio o Dr. Noraldino, o novo interventor. Um grande amigo de Manoel, da chefia
de polícia, desalentado e em tom súplice, vendo o velho companheiro, diz:

- O que faremos, Almeida? Ainda bem que o Dr. Noraldino, com dignidade,
não aceitou a proposta que lhe fizeram: sair fugido pelos fundos do hotel.

O Dr. Noraldino, dirigindo-se ao coronel:
- Eu não vou fugir. Vamos agir juntos, Almeida. Eu agradeço as medidas que

você julgar por bem tomar.

Manoel telefonou novamente ao capitão Meira, orientando-o como distribuir
as tropas. Com os olhos, no relógio, Manoel deu início ao plano traçado. Os policiais
estavam distribuídos em três lugares diferentes.

Calculando o tempo de chegada ao local do entrevero, foi desencadeado o
contra-ataque que funcionou, como diríamos hoje, com a eficácia de uma máquina
de calcular. Oficiais militares, voluntários, investigadores e cavalarianos atacavam
os arruaceiros com os meios de que dispunham. Manoel de Almeida pega no braço do
Dr. Noraldino e, aproveitando "aquele momento exato", entra com ele no carro,
encostado na porta do hotel, escoltado pela guarda montada e seguem rápido para o
Palácio da Liberdade. Pedras caíam de todo lado. Manoel disse-me que algumas
pedras passavam muito perto de sua cabeça. Mas não deixou de cobrir com o seu
corpo o interventor. Manoel, felizmente, não foi ferido.

Finalmente, chegam ao Palácio, onde autoridades aguardavam o Dr. Noraldino
Lima e a posse se realiza, sem maiores problemas.

Dr. Noraldino Lima ficou apenas 33 dias no Governo de Minas Gerais, no período de
17/10 a 20/12/1946.

O Primeiro Passo: a Assembléia Legislativa

Estando decidido que Manoel de Almeida aceitaria a sua indicação para disputar
uma cadeira na Assembléia Legislativa, foram iniciados os contatos políticos com os
amigos. É óbvio que a base eleitoral de Manoel de Almeida seria o Norte de Minas;
primeiro, pelo afeto à sua terra natal, Januária; e, segundo, em função da maior
necessidade de ter acesso aos favores governamentais para a região ribeirinha do São
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Era também expressiva a ligação do candidato com o Sul de Minas, pela sua
permanência, durante algum tempo, como delegado especial em sete grandes cidades
sul-mineiras, com políticos e amigos que agora estavam entusiasmados com a idéia
de ver o coronel Almeida na Assembléia Estadual.

Boa Esperança, minha terra, admirava o candidato e o apoiava totalmente,
como um filho querido.

Devido às enchentes no Norte de Minas, que arrasavam aquela região já tão
sofrida, por vários fatores, o governo, em muito boa hora, deliberara mandar recursos
para os nortistas flagelados. O governador chama Manoel de Almeida para os
entendimentos necessários, mapeando a região escolhida e definindo criteriosamente
os locais mais carentes para serem os primeiros assistidos.

O governador sugere mandar arroz, feijão e outros gêneros alimentícios para
o povo do Norte, mas Manoel contesta com veemência:

- Arroz, feijão, batatas, nós temos no sertão.
E completou:
- O que não existe lá é o dinheiro para o pobre comprar aquilo de que necessita

de forma permanente.

Ele se referia à falta de recursos para a aquisição de ferramentas para o plantio,
insumos agrícolas, material para a confecção de redes de pesca, óleo, sal, roupas, ou
seja, artigos dispendiosos e produzidos fora da região. E, por isso, o ribeirinho
passava por necessidades permanentes, que o levavam à fome.

- Governador, se a população puder dispor de recursos para o plantio ou
equipamentos para pescar, ela se fortalece e não se sente humilhada, recebendo
alimentos que ela mesma pode produzir; ela, na verdade, gosta de trabalhar.

O governador ordena, então, ao secretário da Fazenda que dê o dinheiro vivo
ao coronel Almeida e um avião para as viagens aos municípios do Norte, onde houvesse
campo de pouso e necessitassem da ajuda do governo.

Manoel teve como companheiro de viagem o jovem Olavo Drummond, para a
cobertura jornalística.

Foram dias de apreensões e angústia, porque chovia torrencialmente e as
enchentes cobriam praças e casas, distritos inteiros e cidades.

Olavo Drummond fazia um trabalho perfeito com as suas variadas notícias,
algumas delas tornaram-se lendas, ou piadas, para o povo.

- Alguns sertanejos procuravam, nas águas, bois e automóveis; outros, até
caminhões, que nunca tiveram.
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- Uma bonita jovem chorava a perda do piano de cauda, onde tocava e cantava
lindas canções para os namorados.

- Outro procurava o "cofre", a "caixa forte", com muito dinheiro e jóias.
O Olavo mandava as crônicas para os jornais de Belo Horizonte e as notícias

do flagelo das enchentes faziam chorar e rir o povo mineiro.
Na volta da viagem, o tempo muito fechado, o avião atravessava a serra de

Corinto, local perigoso para as aeronaves, que balançavam demais devido às
turbulências.

Olavo, apavorado, começa a rezar, exclamando:
- Meu Deus, eu não posso morrer. A Márcia não pode ficar sozinha. Márcia!

Márcia Almeida! Márcia Almeida!
Manoel olha-o sem entender muito, desconfiado, aborrecido, carrancudo,

introspectivo, já não agüentava mais aquela lamúria do jornalista, falando todo o tempo:
- Márcia! Márcia!
Quando chegaram ao aeroporto do Carlos Prates, em Belo Horizonte, Manoel,

muito sério:
- Olha aqui, rapaz, não gostei de ouvir você chamar a Márcia, minha esposa,

nas suas rezas.
Olavo ouviu, estupefato, a advertência do coronel e responde imediatamente,

um tanto intimidado pelo olhar do militar:
- Uai, Márcia é a minha noiva, coronel, que está no Araxá. Márcia Almeida, uai.
Manoel, apesar de contrafeito, pede desculpa e escuta a história de amor do

jovem jornalista e riem muito da coincidência dos nomes e sobrenomes...
A Márcia Almeida, de Belo Horizonte, anos depois torna-se amiga da Márcia

Almeida, de Araxá, em Brasília, como esposas dos dois deputados que enfrentaram
os "maus tempos atmosféricos" para levarem ajuda aos flagelados das enchentes no
Vale do São Francisco.

00
O povo do Norte não se esquecera do conterrâneo, Manoel de Almeida, que o

assistira naquela calamidade das enchentes.
No entanto, não foi fácil a entrada de Manoel de Almeida para o grande

partido político - PSD, o ninho dos poderosos chefões do clã emplumado da política
mineira.

Todos os candidatos apresentavam os seus padrinhos e aí se projetava a força
An flfltiPr tine ririnhipe
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Manoel me dizia, cobrando.
- Está vendo por que eu não queria me meter nesta "panela"? E você pensava

que seria tudo muito fácil.
Manoel  inscrito, finalmente, no poderoso partido de sua preferência, o PSD,

apesar de o deputado Bento Gonçalves querer levá-lo para o PR.
Começam as reuniões para a organização da lista dos novos candidatos.
Manoel contava com o apoio político de Arnaldo Gonzaga, grande figura

humana de Pirapora e de muitos amigos, agradecidos pela presença da Caio Martins
em Buritizeiro.

Em São Francisco, a situação política era sui generis, pois dois grandes chefes
políticos, ambos prestigiados pelo governo, que eram adversários no município,
apoiavam Manoel de Almeida: os amigos Oscar Caetano, o velho e querido sr. Oscar;
e Brasiliano Braz, o inesquecível Sr. Brazinho.

Em Januária, a voz protetora partia de uma figura feminina soberana, boa e
inteligente, D. Joana Itabaiana, esposa de Sizenando Itabaiana, que detinha grande
poder eleitoral. O prefeito era Mário Lisboa, grande cientista político, que mandava
muito, mas obedecia às ordens de D. Joana, a franzina Margareth Tatcher de Januária,
com corpo e determinação de pedra, mas um coração de ouro...

Em Manga, era considerável a adesão dos Pereira, em especial do José Pereira
e do prefeito, Dr. Raimumdo Pastor, da região agradecida pela criação do Núcleo
Colonial do Vale do Carinhanha - a Caio Martins.

Vem logo a notícia: o presidente Dr. Juscelino Kubitschek vai apoiar o Dr.
Edgard Magalhães, jovem advogado, januarense, chefe do gabinete presidencial no
Rio de Janeiro, que sairá candidato com a força política do presidente. Edgard
Magalhães, oriundo de família com grandes recursos financeiros, teria condições de
levar ao partido, o PSD, grande votação. Os comentários eram fartos na região.

Realiza-se, então, em Belo Horizonte, a primeira convenção do partido, com
a presença do presidente Kubitschek, Benedito Valadares, Bias Fortes, Ozanam Coelho,
Ultimo de Carvalho e muitos outros, para a apresentação de nomes de candidatos e
outras questões mais complexas.

Quando surge o caso Manoel de Almeida, acontece um impasse.
O presidente Kubitschek diz:
- Apesar de gostar do candidato Manoel de Almeida, o meu candidato é Edgard

Magalhães, do meu gabinete no Rio e tenho compromisso com a sua indicação.
Benedito Valadares, com aquela voz pausada e forte, para espanto de todos, diz:
- O meu candidato é Manoel de Almeida, oficial da Polícia Militar, jovem,

inteligente, a quem devo grandes favores. Também é o candidato de todo o Vale do
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São Francisco, dos mais distintos representantes do PSD, como Arnaldo Gonzaga,
Oscar Caetano, Brasiliano Braz, Mário Lisboa, Sizenando Itabaiana, José Pereira,
Raimundo Pastor e muitos outros amigos.

E relembra episódio anteriormente comentado:
- Manoel de Almeida, com coragem e desprendimento, evitou que nosso

companheiro Noraldino Lima fosse "linchado" em Belo Horizonte.
Silêncio geral.
Não houve contestação, porque em Minas todos sabiam do respeito que o

presidente Juscelino devotava ao Dr. Benedito Valadares Ribeiro.
Queriam todos, agora curiosos, saber o motivo da preferência de Dr. Benedito

por Manoel de Almeida.
Eu posso lhes contar, com mais detalhes.
O Palácio da Liberdade seria atacado, numa determinada noite (não consigo

precisar o dia e o mês) por estudantes e pessoas contrárias à política valadarense, os
famosos arruaceiros da Capital.

O Coronel Cândido Saraiva da Silva, Comandante Geral da Polícia Militar,
chegou com a tropa que faria a defesa do Palácio da Liberdade e uma severa
recomendação:

- O senhor governador disse, explicitamente: - "Eu não quero derramamento
de sangue".

Dentro do Palácio, no salão, o Dr. Benedito conversa com alguns de seus
secretários, correligionários e amigos, pedindo calma a todos.

Naquele momento, durante a noite, o jovem tenente Manoel de Almeida, a
quem coube a defesa do Palácio, dirigia-se à tropa, conversando com seus comandados,
promove rigorosa revista de todo o amplo quarteirão do Palácio, com seus altos
muros e grades cercando os seus formosos jardins, dando ordens precisas, trocando
instruções com os militares. As pedras eram atiradas nas vidraças das janelas do
prédio, estilhaçando-as. Vaias estridentes, nomes ofensivos ao governador e à família.
Bombas caseiras eram detonadas e assustavam os que estavam dentro do palácio.

D. Odete, esposa do Dr. Benedito, desce as escadas com as filhas e se postam
junto ao governador, ali, estático, aguardando o desfecho daquela noite dramática.
Alguns rezam, outros cochilam, naquela noite tétrica e tão longa.

De manhã, a paz volta. Os vândalos desaparecem. Auxiliares trazem o café
para os que ali ainda se encontravam. Ogovernador Valadaresdiz ao coronel Saraiva:

- O senhor agradeça à tropa pelo seu desempenho. Eu quero conhecer o oficial
que comandou a defesa do Palácio.

0 Cnrnn,I Ç,viiva di7
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- Vou mandar chamar o oficial.

Manoel se apresenta ao Governador, dizendo:
- Tenente Manoel de Almeida, senhor governador.
O Dr. Benedito Valadares agradeceu, dizendo que seu pedido fora cumprido:
- Não houve derramamento de sangue, como eu pedi, jamais esquecerei o seu

nome: Tenente Manoel de Almeida.
E realmente não esqueceu.
O Dr. Benedito falou ainda, na convenção, sobre a posse do Dr. Noraldino

Lima e a atitude corajosa e desprendida de Manoel de Almeida.
Tornou-se um protetor e um sincero amigo da família.
Manoel de Almeida era advertido por Dr. Benedito, que vaticinou:
- Almeida, estou sabendo que você não quer ser deputado federal devido à

distância de suas Escolas? Na Câmara Federal, você poderá ajudá-las mais facilmente.
Você foi um bom deputado estadual e está com o prato cheio.

Nunca mais me esqueci desta oportuna recomendação de doutor Benedito.
Mais tarde, em Brasília, morando no mesmo prédio, pudemos dar muita

assistência ao amigo já bastante idoso e doente.

24 januaria - 1956

Com a criação do Núcleo Colonial do Vale do Carinhanha, em 1953, apesar
das dificuldades administrativas e financeiras do estado, o povo januarense já exigia
de Manoel de Almeida a criação de uma Caio Martins na sua terra natal.

O Centro de Treinamento de Jovens Líderes Rurais de Januária foi entãp
instalado, em 1956, tendo como primeira diretora a professora Elzita Gasparino
Pimenta, formada pela escola normal de Montes Claros, tendo também o Curso de
Técnico Agrícola, feito em Florestal e, depois, o Curso de Treinamento de Professores
Rurais, criado por d. Helena Antipoff, em Conselheiro Mata, município de
Diamantina.

O Centro de Treinamento de Januária iniciou-se só com moças, jovens do
meio rural; logo, porém, verificou-se a necessidade de se estender aos meninos,
procedentes também do meio rural, os beneficios advindos do Centro de Treinamento.
Eram 30 moças e 30 rapazes.
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O ensino a ser ministrado seria dividido: o primário e a complementação de
ensino agrícola e técnicas artesanais.

Devido à extensa superfície territorial do município de Januária e, para que
fosse mais abrangente a ação das Caio Martins, nessa nova experiência se escolhia lá
"do fundo do mato" a menina ou o garoto, os mais ativos, mais espertos, pequenos
líderes nascidos naquele sertão tão fértil, tão agradável e tão afastado da civilização.

O município era enorme e todos queriam em suas terras uma Caio Martins.
Essa seleção, apesar de pouco pedagógica, foi o recurso de que se pôde lançar mão
para uma necessária triagem dos candidatos.

Esses meninos viriam para o Centro de Treinamento, mas regressariam depois
aos seus lugares de origem, levando as técnicas e ensinamentos, pois seriam eles os
futuros líderes da vida rural daqueles municípios tão desassistidos, mas que se
tornariam prósperos pelos trabalhos de seus próprios filhos.

Esta experiência deu tão certo que os reverendíssimos padres da Pastoral de
Montes Claros nos afirmavam conhecer o valor social das Caio Martins quando se
embrenhavam pelo mato para o seu trabalho evangelizador e, de repente, viam uma
casa construída com técnica, não um barraco. Diziam, então:

- É gente da Caio Martins.
E lembravam, animados:

- A casa era simples, mas agradável, limpa, com uma varanda toda florida,
cheia de folhagens variadas. A mesa coberta por linda toalha, uma jarra com flores,
camas asseadas e cortinas nas janelas.

O casal harmônico e feliz os recebia de braços abertos! Ali os padres poderiam
saborear um cafezinho, comer um bolo gostoso, as deliciosas "petas" e pães-de-queijo.

São dezenas, de lares caiomartinianos que ali se fixaram, proporcionando
alegria, transmitindo ensinamentos, técnicas agrícolo- industriais e a religião para
os sertanejos antes tão abandonados naqueles pedaços da terra do agreste januarense.

o00
No Centro de Treinamento de Januária, as oficinas artesanais funcionavam

com simplicidade, mas com bons técnicos. A carpintaria funcionava debaixo de uma
modesta coberta, mas se fabricavam mesas, armários, cadeiras, estrados, prateleiras
e bonitos porta-toalhas.

Na serralheria, os alunos faziam basculantes de ferro para janelas, o que era
uma novidade para aquela região.
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Como eram poucos meninos, exercitavam-se em todas as atividades: bombeiros,
ferreiros, pedreiros, serralheiros, chegando mesmo a consertar motores de automóvel.

Levamos para Januária um ótimo colaborador, que era também de "sete oficios",
o Antenorzinho Morais.

Era meu conterrâneo, de família amiga e um grande profissional. Naquele
tempo, Januária não tinha instalações hidráulicas dentro das casas: banheiros,
chuveiros e vasos sanitários.

Somente pessoas ricas, em poucas casas, beneficiavam-se deste "luxo".

Os meninos do Centro de Treinamento eram chamados para a execução desse
trabalho, diariamente, modificando antigos hábitos naquela bela, antiga e tradicional
cidade do norte mineiro.

Era muito admirado o trabalho artesanal das jovens de Caio Martins. D.
Elzita, entusiasmada com o desempenho das meninas, conseguia a colaboração
espontânea de senhoras da cidade, que ensinavam às garotas "a arte de ser uma
boa dona de casa".

Aprendiam a cozinhar, desde o trivial aos "menus" mais sofisticados; bordavam;
trabalhavam com tecidos e lãs; lavavam e passavam; confeccionavam flores ornamentais
e, do tear, armado a um canto do salão, saíam os vistosos tecidos para o vestuário do
esposo e da futura família.

Era o curso que, na cidade, se chamava "segura marido".

À noite, como nas outras Escolas, depois do horário para estudo, tinha lugar
a parte social e artística. As meninas, com desembaraço, cantavam e dançavam ao
som de suas próprias vozes, cheias de ingenuidade e poesia.

D. Elzita era uma pessoa maravilhosa, mas rigorosa com o trabalho que
realizava. Não foi fácil para Manoel de Almeida convencê-la, dedicada mestra, a
aceitar meninos no seu Centro de Treinamento.

- É um desafio, Professora Elzita, mas é, necessário, porque é o natural -
afirmava Manoel de Almeida.

É inacreditável o número de meninos que passaram pelas oficinas, beneficiando-
se e à região de onde provinham.

A generosa diretora aprendeu a gostar também daqueles meninos, mas era
muito rigorosa na disciplina que impunha. Manoel e eu tínhamos uma admiração
muito grande pela nossa fiel colaboradora.

Hoje, D. Elzita é secretária de Educação do Município por ela emancipado, o
"Bonito", mas é uma saudosa caiomartiniana. Voltaremos depois a Januária.
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25 Centro de Treinamento de São Francisco
OCentro de Treinamento de São Francisco foi criado concomitantemente ao

de Januária. Eram as duas cidades onde Manoel colocava o seu coração à prova e,
como diriam os franceses:

- Entre les deux, mon coeur balance..

Amava, porém, as duas e, para não dar briga, procurou instalar logo o Núcleo
de São Francisco, para alegria daqueles amigos ribeirinhos.

O Centro de Treinamento foi localizado em um dos pontos mais aprazíveis das
margens do São Francisco. Era uma velha fazenda, tendo à entrada principal uma
avenida larga, com altíssimas palmeiras que ofereciam imponente aspecto àquele
cenário, com pássaros esvoaçantes e inquietos dentro das folhagens verdes.

A propriedade pertencia ao famoso João Cachimbo, que contava "causos" da
região, trazendo à boca o seu fumegante cachimbo, de que nunca se separava.

A criançada gostava de ouvir as suas intermináveis histórias e comer as frutas
que ele cultivava: pinhas, umbus, buritis e pequis.

São Francisco era como todas as cidades interioranas mineiras: a bela igreja de
São José olhando o rio escorrer manso e majestoso à sua frente; a pracinha cheia de
casas e as ruas tendo como saída o rio, onde geralmente ficava ancorado o pequeno
barco, o instrumento de trabalho do velho pescador. Gente boa, alegre, sempre
afável com os que a visitavam.

Todos eram independentes, moravam em suas belas residências, ou modestas
casas, ou casebres, trabalhavam e viviam como "Deus queria", mas respeitando sempre
o seu chefe político, o seu onipotente amigo.

A hospitaleira e bonita cidadezinha - São Francisco - não fazia exceção à
regra. Era pacata durante quase todo o ano, mas, nas disputas eleitorais, o município
todo se transformava em um campo de batalha de dois grupos políticos rivais e
poderosos.

Como já contei, na minha terra, Boa Esperança, a luta política entre "ratos"
e "queijos" só acabou depois que as moças "queijos" foram se apaixonando pelos
jovens "ratos" e os moços "ratos" foram se apaixonando pelas garotas "queijos".
Em alguns casos, porém, os pais ainda relutavam, mas o amor sempre removia
montanhas.

Em São Francisco, houve a célebre Guerra do Oscar. Oscar era um dos grandes
chefes políticos, sempre lutando com a facção adversa. A guerra dos partidos era
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violenta mesmo e as famílias, para fugirem dos constantes conflitos, iam-se mudando,
mas depois voltavam à terra querida.

O grupo do Oscar vencia sempre e, durante anos consecutivos, foi ele o "chefe",
o "prefeito" que realmente "mandava chover", isto é, mandava em todos e em tudo,
até nos fenômenos atmosféricos.

Mas os tempos passaram e as paixões políticas, felizmente, serenaram e a
fazenda, onde se abrigavam os fugitivos daquela época, é hoje a sede da quinta obra
caiomartiniana que ali então se instalava.

Oscar Caetano foi uma das figuras humanas mais admiráveis que conheci naquela
região ribeirinha, tão logo visitei São Francisco para a inauguração do novo Núcleo
de Caio Martins.

Alegre, loquaz, dedicado, sincero, queria agora assumir um trabalho político
diferente - aliar-se à obra de redenção do Vale do São Francisco - as Caio Martins,
ajudando seu amigo, Manoel de Almeida.

O sr. Oscar era casado com uma criatura maravilhosa por dentro e por fora, D.
Alice, pequenina, frágil, olhos azuis brilhantes e tez muito clara; amava as crianças,
principalmente as que moravam em casebres cobertos de palha, doentes ou órfãs.

Professora emérita, competente, supervisionava todos os trabalhos sociais da terra.
D. Alice era personalidade invulgar, austera nas atitudes, mas possuidora de

um coração tão puro que até os políticos, contrários a seu esposo, a amavam com
dedicação e respeito.

Seria, na Caio Martins, uma supervisora da parte mais importante naquele
novo trabalho, ofereceria a orientação pedagógica aos alunos, alicerce daquele núcleo
para conquistas futuras.

A primeira casa para abrigar as crianças, confortável e acolhedora, era um
solar de tipo imperial, grande e espaçoso, que poderia acomodar, no início, todas as
repartições do Centro de Treinamento.

Coberta de telha-vã, era sem forro, devido ao calor, velho costume nas barracas
sanfraciscanas, tornando o ambiente mais ameno e agradável naquele clima tropical.

A matrícula no Centro era idêntica à de Januária, com os mesmos critérios de
necessidade dos familiares, interesse dos pais e o desejo de estudar dos filhos.

Devido também à extensão territorial do município, seriam atendidos,
prioritariamente, os jovens do sertão (os interioranos do município) mais distante do Núcleo.

O ministério da Educação assumiria a manutenção de mais uma Caio Martins,
mediante verbas e subvenções do orçamento federal e de técnicos para a área
educacional.
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Amigos e colaboradores, sem exigir remuneração, ofereciam assistência valiosa
ao trabalho pioneiro das Caio Martins na penetração do ensino rural, através dos
Centros de Treinamento aos rurícolas, antes abandonados e analfabetos.

Algumas providências estavam sendo tomadas para se conseguir mais recursos
junto ao ministério da Agricultura e outros ministérios.

D. Eunice Weaver, a protetora dos filhos de lázaros no Brasil, continuava
mostrando os caminhos para os nossos trabalhos: verbas para o lançamento do
Carinhanha, do Centro de Treinamento de Januária e, agora, São Francisco.

As terras eram férteis, mas faltava ao barranqueiro o dinheiro necessário para
fazer produzir aquilo de que tanto necessitava para alimentar os filhos.

Depois das enchentes, a terra era abençoada por Deus.

Homero o grande autor de Ilíada e da Odisséia (à época da Dinastia do Meio) visitou
o Egito e conviveu com Ramsés II e Moisés, por ocasião da transferência da capital de Tebas,
no médio Nilo, para a nova Pi-Ramsés, no deita. Conheceu profundamente a cultura
egípcia e os mecanismos engenhosos de utilização hidroagrícola do grande rio. Mas foi o
grego Heródoto, que mais de 700 anos depois, numa tirada magistral, reconheceu, nada
menos que o próprio esplendor do Egito era conseqüência do grande rio:

"- O Egito é um presente do Nilo..."
Também aquelas terras férteis eram presenteadas pelo rio São Francisco às

populações distribuídas ao longo de seu curso; mas, diferentemente dos egípcios,
cuja civilização se notabilizou pela capacidade de gerir sustentavelmente seus recursos
hídricos, o ribeirinho não possuía recursos tecnológicos e nem sabia aproveitar
racionalmente aquela riqueza líquida.

Além das atividades escolares, os alunos teriam trabalhos agrícolas, recebendo
ensinamento quanto às práticas de cultura irrigada e artesanais.

O ensino era ministrado de forma intensiva para atender à região, com quatro
anos de curso em apenas dois. Era um curso especial com conhecimentos gerais,
agrícolas e artesanais.

A grande vantagem dos Centros de Treinamento era preparar o aluno, em dois
anos, e levá-lo de volta ao seu meio interiorano, não abandonando as suas origens.

Durante o curso, o aluno é observado em todos os seus trabalhos e,
apresentando potencialidade para o curso normal, instalado em Esmeraldas, é
encaminhado para aquela primeira unidade caiomartiniana.

Em São Francisco, o Centro de Treinamento já recebia meninos e meninas da
região, em sistema de externato.

O primeiro casal a colaborar com a direção foi João Calonge e Helena, oriundos
da Escola de Esmeraldas, onde exerciam aquela atividade com amor e carinho com as
criancas. Helena e Calonge. semore ale gres, doaram à obra todo o amor uue havia em
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O sr. Oscar e D. Alice passaram seu amor à Caio Martins aos seus filhos e

netos. Todos são amigos e protetores da obra.

Mais tarde ) assumem a direção do Centro de Treinamento de São Francisco
João Naves de Meio e sua esposa Vilma, ex-alunos do curso de Magistério do Centro

Integrado de Esmeraldas.

O casal realizou excelente trabalho ) muitas atividades criativas e pedagógicas,
desenvolvendo principalmente o folclore e buscando a integração crescente do Núcleo
com os diferentes aspectos da cultura regional e capacitando-o para dar respostas
consistentes aos problemas sócioeconômicos do Vale do São Francisco.

Outros diretores, ex-alunos, vieram depois do casal, dando continuidade à
missão caiomartiniana.

A Lancha
Devido ao mau estado das estradas estaduais ou municipais que dificultavam o

acesso ao Vale do Carinhanha, ficou acertado que se faria logo a lancha Caio Martins,
o primeiro transporte fluvial das Escolas Caio Martins.

Para uma "cidade que surgia", uma serraria seria, sem dúvida, a mola-mestra
de impulso para todos os empreendimentos: esteios para as casas, caibros, ripas,
troncos para canoas e para futuros postes nas ruas.

Um engenho de serra foi montado sob uma grandiosa braúna. Esta árvore
tinha a sua história. Atrás dela, ficava, à espreita, o Coronel João Duque, antigo dono
daquelas terras:

- Pra matá ou tocaiá as onça.

Havia, na direção da Escola, a preocupação de preservar as árvores de lei:
peroba, jequitibá ou pau-d'arco, cedro, sucupira, vinhático, existentes ainda em
relativa quantidade naquelas matas. Como se recorda, as árvores das matas ciliares
do São Francisco foram, ao longo do ciclo de navegação, literalmente devoradas
pelos vapores, que simplesmente ancoravam nas margens para se reabastecer, e para
plantio de subsistência de vazante, situação embrionária do quadro, hoje, triste,
desolador, em que se encontra o querido "rio da integração nacional".

A lancha seria construída, totalmente, no Núcleo, com capacidade para 20
passageiros ou 50 toneladas líquidas. A construção da lancha foi, então, feita à beira
do rio, para facilitar a sua entrada nas águas do Carinhanha, quando pudesse navegar.

A construção da lancha foi um trabalho que durou mais de um ano, com a
dedicação daqueles artesãos improvisados, debaixo do sol escaldante, ou da chuva
fria das madrugadas; mas ela brevemente iria viajar, rio abaixo e rio acima, fazendo
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transporte de passageiros e cargas, trazendo remédios, livros, jornais e revistas para
os meninos, correspondência de seus colegas e familiares.

Os amigos da região vinham ver a "Barca de Noé", como chamavam aquele
monumento! No meio dos voluntários, aquele desfile de tipos humanos, cada qual
com sua história triste de abandono e de miséria, mas todos felizes, agora, com
aquela vida tranqüila no Núcleo da Caio Martins do Carinhanha.

Essa alegria simples dos pequenos sertanejos revelava-se nas suas músicas, nos
seus "casos" e até nos apelidos que se colocavam.

O velho Joaquim Barroca, que cantava o "ABC de Carapuça", era o mais
famoso "seresteiro" da região. Trabalhava na construção da lancha, mas o violão, ao
lado, o aguardava para as suas modinhas nas horas vagas. Era o Joaquim Seresta ou
Joaquim Tira Burro, contando as suas "histórias" e cantando a noite toda.

O Zé Mole era um garoto de uns 14 anos quando chegou ao Carinhanha.
Realmente, era a moleza em pessoa: magro, atoleimado, mal conseguia andar.

Aliás, eram dezenas os casos de jovens que chegavam ao Núcleo completamente
apáticos; aquilo que, à primeira vista, parecia retardamento mental, logo depois se
percebia que eram a fome e a desnutrição que assolavam o sul da Bahia e o norte de
Minas.

Depois de bem alimentados com a comida boa que a bondosa Sula e os meninos
cozinheiros faziam, revelavam-se normais, trabalhadores, até a fisionomia mudava
para melhor.

José Mole juntou-se aos dois amigos, o Pé de Cheiro, que fazia uma "farinha de
pau" que dava gosto comer, e o Zé Bicaria, que nos seus "casos" era sempre o
"herói", mas bom na cozinha.

O Zé Mole começou a se alimentar e comia com prazer, passando a ser, logo,
considerado o "homem dos sete ofícios": era serralheiro, ferreiro, carpinteiro,
pedreiro e "pixileiro". Lá no sertão, o pixileiro é aquele que trabalha com lata,
folha, correspondendo ao nosso latoeiro.

A única coisa que o José não conseguiu até hoje, apesar de todas as suas
atividades, foi perder o apelido de Zé Mole. Gosto muito dele. É meu compadre, sou
madrinha de sua filha Joana d'Arc, professora, bonita e já casada. Quando Manoel de
Almeida estava doente, ele vinha visitá-lo, trazendo cocos do Carinhanha, abria-os,
tirava a água e dizia:

- A água de coco está salvando gente. Vai salvar o coronel.
Era um amigo grato, ama as Caio Martins  não se esquece do seu trabalho na

l2nrh1
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Aliás, a lancha é lembrada por todos com saudades, porque foi um meio de
transporte natural, percorrendo toda a barranca do rio São Francisco, da Caio Martins
de Pirapora ao Núcleo do Carinhanha, levando e trazendo toneladas de cargas variadas
e passageiros.

Foi organizada pela Caio Martins, anos depois, a Missão Rural Fluvial-Caio
Martins, que conduzia professores, educadores, padres, médicos e cantores, para
apreciarem as belezas do São Francisco, ouvir a sua música, viver o seu folclore e a
bondade daquela gente ribeirinha.

Foi um trabalho dos mais belos a troca de experiência de quem ia e a
receptividade de quem os acolhia, criando laços de fraternidade e o intercâmbio
cultural e social.

Antônio Ortiga, o "arquiteto" da querida lancha, chorou, quando soube que
ela, sempre ancorada em local seguro, foi arrastada impiedosamente, num vendaval,
pelo rio abaixo. Ninguém pôde salvá-la!

A lancha deixou tantas saudades que louvamos sempre os seus feitos, singrando
as águas do velho Chico.

Também traz água aos nossos olhos já tão cansados!

6 Assembléia Legislativa - 1955 a 1959

No início de outubro de 1954, quando disputou a eleição para deputado
estadual pelo PSD, Manoel de Almeida elegeu-se para o exercício da legislatura de
1955 a 1959.

Foi uma eleição relativamente fácil, com o apoio quase total das cidades do
norte e muitas do sul de Minas. Não sofremos a expectativa de uma derrota. A
eleição verificou-se no domingo e na terça-feira já sabíamos do resultado. Manoel de
Almeida foi o primeiro eleito, no estado, considerando-se apenas a votação de
Januária, São Francisco, Pirapora e a de Boa Esperança. Depois vieram outros votos,
perfazendo um total de 12.815 votos.

Tivemos ajuda de toda a família Almeida e de meus familiares do lado Moreira
de Sousa no sul de Minas Gerais.

O Astolfo e Maria Almeida Vicente Maria, que ainda moravam na Barroca,
fizeram de sua casa um "comitê". José Carneiro e Bela Almeida haviam percorrido,
de jipe, todas as casas de conterrâneos do norte e até os garotos trabalharam, colando
envelopes com cédulas e outros materiais eleitorais, fazendo as famosas "marmitas".
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Papai, já muito idoso, passava o dia inteiro preparando os santinhos para
distribuí-los entre os amigos e compadres.

Não tínhamos dinheiro para confeccionar as propagandas e cartazes, mas minha
irmã emprestou-nos 30 contos de réis, suficientes para a aquisição do material básico,
minimamente requerido.

Eu escrevi tantas cartas, à noite, aos amigos do interior, que tive um problema
sério nos olhos. Porém, a dedicação do Dr. Hilton Rocha, com aquelas abençoadas
mãos, não permitiu que eu deixasse de mandar aos chefes políticos interioranos a
minha mensagem, pedindo colaboração na campanha que se iniciava.

Essas pessoas, a quem eu me dirigia, eram tão amigas, que se tornaram fiéis à
causa de Manoel de Almeida até a sua última disputa eleitoral.

Dizia o amigo Sebastião Pais de Almeida, político mineiro detentor de
considerável fortuna pessoal:

- Os eleitores de Manoel de Almeida são difíceis, não mudam de jeito nenhum.
Foram fiéis 24 anos!...
Manoel, já agora mais familiarizado com a Assembléia Legislativa, procurava

corresponder à expectativa de todos, atendendo às várias solicitações, sem se prender
muito às imposições partidárias.

Jamais deixei de responder a uma correspondência, a um bilhete sequer,
procurando sempre agradecer, com trabalhos, principalmente na área educacional, a
confiança que nossos amigos depositaram no Manoel como deputado.

As Escolas Caio Martins também receberam bom acolhimento, por parte do
governo, desenvolvendo seus projetos nas diversas áreas de trabalho, ainda com
prudência e parcimônia, mesmo contando com a ajuda do novo deputado.

Manoel elaborava o seu primeiro discurso, pois já era aguardado, com
expectativa, o seu primeiro pronunciamento na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.

O seu discurso foi bem estruturado, abordando as regiões mais subdesenvolvidas
do Estado, principalmente, abrangendo as áreas da educação, saúde, saneamento
básico, energia e transportes, dizendo, empolgado, entre outros trechos:

"- Grande é a responsabilidade de quem fala, nesta Casa, pela mais pobre,
mais abandonada, ainda que das mais belas e das mais promissoras regiões do estado
- o Vale do São Francisco. Há mais de 30 anos, quando no parlamento mineiro
pontificou o ilustre conterrâneo, Dr. Claudemiro Ferreira, não têm as cidades
banhadas pelo terço médio superior do grande rio um representante genuinamente
seu, em qualquer das câmaras do oaís.
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- Destarte, trago para a tribuna, não apenas a responsabilidade dos
compromissos eleitorais que todos temos para com aqueles que nos depositaram
confiança, mas minha própria vida, que se transporta para esta Assembléia e, com
ela, a história e a vida de uma região e de um povo, no grande Vale. Esses como que
lançados, há mais de dois séculos, como linhas avançadas da batalha da civilização e
ali deixados e entregues á própria sorte.

- Em minha voz, terão a dedicação do filho que defende a casa materna.
- Tenho ainda no meu mandato o honesto pronunciamento eletivo de outros

municípios que me distinguiram com a sua votação expressiva, devendo ressaltar Boa
Esperança, minha terra também, porque terra de minha querida esposa.

- E as Caio Martins, a nossa obra destinada à recuperação do menor
abandonado, o verdadeiro Leitmotiv de minha existência, porque, consubstanciado
um programa amplo em favor do povo brasileiro, tem em sua estrutura sentimental,
o alto sentido de vida que vem atraindo a colaboração dos que estão no meu coração:
minha família, meus amigos, meus alunos, minha corporação militar, num esplêndido
movimento crescente, dia a dia, a conseguir mais adeptos para a grande cruzada, em
favor do Brasil do futuro.

- Educação é vida, já dizia Dewey; queremos a escola da vida, para a vida e
pela vida, o que conseguiremos, com a divisa de Dewey, numa escola em que não
apenas se prepara para a existência, mas em que se faça a criança viver os verdadeiros
problemas da vida".

'77 Núcleo Colonial do Vale do Urucuía
Uma Juventude por um Ideal: a Bandeira do Urucuia

Com o sucesso da instalação do Núcleo Colonial do Vale do Carinhanha, as
Escolas Caio Martins têm recebido do governo novos oferecimentos de outras glebas
abandonadas, para ali se instalarem "centros de civilização" Caio Martins.

No município de São Romão, estava uma velha fazenda abandonada, com uma
área de 800 alqueires (cerca de 3.900 ha), tendo anexas mais duas fÜendas, com
4.800 alqueires (23.000 ha), ainda inexploradas.

Todos os professores, amigos e alunos estavam defronte da prifeira casa da
diretoria da Caio Martins de Esmeraldas para as despedidas dos bandeirantes, que
estavam compenetrados e sérios, conscientes de que iriam cumprir uma nobre missão
no Vale do Urucuia.
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Eram agora professores, estudiosos dos problemas sociais, com uma mentalidade
nova e superior.

No dia 8 de junho de 1957, os bandeirantes atingiram então a fazenda
Conceição, no Vale do Urucuia, depois de uma verdadeira Marcha para o Oeste,
junto à fronteira noroeste de Minas, e de Goiás, pelo lado oeste; e da Bahia, pelo
lado norte.

A caravana era composta de dois caminhões com 20 pessoas, alimentação,
remédios, instrumentos agrícolas, muita alegria e música.

Os valentes jovens saíram de Esmeraldas no dia 31 de maio de 1957, depois de
assistirem à última coroação de Nossa Senhora, na igreja de Santa Tereza de Ávila.

Viajaram oito dias nos caminhões para vencer as 35 léguas (210 quilômetros)
que separavam Pirapora do Urucuia. Iam fazendo estradas, praticamente, pois só havia
caminhos e trilhos para cavaleiros e carros de boi, ou simplesmente não havia caminho
algum, sendo obrigados a abrir trilhas para que os caminhões pudessem passar.

Quando chegaram ao local, exaustos, ouviram o espocar dos foguetes e a
banda de música, regida pelo saudoso sargento Juven tino, que começou logo a tocar
e os caminhões iam dando voltas na única "construção" existente - um velho rancho,
cercado de mato por todos os lados, junto às margens do rio Conceição, que fluía na
direção do São Miguel que, por sua vez, derivava, serpenteando suas águas límpidas
e esmeraldinas, até derramar no Urucuia que, barrento, na época da chuva, desaguava
no São Francisco, um pouco acima da cidade barranqueira de São Romão.

Veredas, rios e sertões, emas, seriemas, guarás, quatis, veados, suçuaranas
correndo ou se escondendo nos grotões e nos cerrados, e no alto as araras canindé,
amarelas e azuis, maritacas e periquitos cortando, estridentes, o entardecer e o
amanhecer multicoloridos. Era o cenário que descortinava aos olhos perscrutantes
dos novos horizontes, acelerando a palpitação dos corações tomados de emoção
daquela meninada indômita.

Foi uma cena emocionante, aquela nova chegada.
Os bandeirantes passaram, antes, pela fazenda do sr. José da Palma, amigo e

atencioso, onde descansaram e se deliciaram com um lanche caprichado, com os
biscoitões e os bolos da dona da casa - a saudosa d. Conceição.

Manoel de Almeida, d. Maria Célia, major Zoir Piedade Gavião e professores
acompanharam a caravana, desde Esmeraldas, passando antes por Pirapora, para
receberem as homenagens do diretor, capitão João José de Almeida e alunos daquela
Caio Martins.

Manoel deixou-me em Belo Horizonte para controlar os preparativos da ida
dojçovernadorBias Fortes, imprensa e deputados.
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O governador não pôde comparecer à inauguração, indo em seu lugar o seu
chefe de gabinete, deputado João Pimenta da Veiga, os deputados Bento Gonçalves,
Bacelar Guimarães e Otelino Sol, além de outros parlamentares, autoridades e amigos
da região sanfranciscana.

Estavam presentes, também, os amigos Paulo Peltier, presidente da Comissão
do Vale do São Francisco e o saudoso Wander Moreira, que fez toda a cobertura
jornalística.

Foi uma festa que deixou saudades. Todas as autoridades de São Romão, os
amigos representantes dos partidos políticos e a tradicional banda de música da
cidade, formada pela querida família dos "Bispos" e dirigida pelo grande músico
Jerônimo Bispo.

Estava ainda presente na solenidade o bispo de Diamantina, Dom José de Almeida
Batista, grande entusiasta do trabalho em favor do desenvolvimento do meio rural.

A padroeira daquela Escola Caio Martins seria Nossa Senhora da Conceição.
Fizemos um andor muito bonito para a entrada da linda imagem que levamos. Os
rapazes bandeirantes ajudaram-me nos preparativos e na seleção dos números musicais
que cantaríamos durante a missa.

O orador, representando a região na solenidade de inauguração, foi o sr.
Justiniano Antônio de Almeida, já bastante alquebrado pela idade, mas leu um
belíssimo discurso, que está arquivado nas pastas de Manoel de Almeida.

Depois da missa campal foi servido um churrasco àquela multidão. Diziam na época:
- Nunca se viu tanta carne assada no Urucuia e tanto avião subindo e descendo.
Abria-se ali uma nova frente de trabalho, em favor daquela região, com aqueles

jovens professores-heróis, que não viriam somente ensinar aquele povo a ler e a
escrever, mas ajudá-lo a conquistar aquela terra endurecida, abandonada, mas fértil
e dadivosa, que Deus lhe reservara.

Como ficaria feliz o grande idealizador da escola do trabalho, o filósofo
Kerschensteiner, vendo a realização, em toda plenitude, de seu grande ideal.

O Vale do Urucuia é uma região das mais ricas do país, tanto pelo seu solo
quanto pelo seu subsolo. As suas terras prestam-se para a cultura do arroz, do feijãQ,
do milho, da mandioca e da cana.

O Urucuia é uma nova Canaã, ou pelo menos capaz de gerar, em potencial,
tanta fartura como a do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Sua fertilidade já era
descrita em incursões de naturalistas germânicos de renome internacional, tais como
Humboldt e Von Martius, conforme citações feitas por Manoel. A questão maior é
educativa, é ter a coragem, a fibra, o destemor para trabalhar, plantar e ter amor à
terra, para que ela lhe devolva frutos sazonados.
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E o desenvolvimento daquela região seria feito também, principalmente, pela
educação, porque os professores-bandeirantes estavam motivados à prática do bem, em
favor do soerguimento daquela região tão abandonada pelos poderes públicos.

Na verdade, é bom que se repare, uma forma de abandono relativo. O noroeste
mineiro à época não era necessariamente carente e socialmente subdesenvolvido
como as regiões ribeirinhas sãofranciscanas. Era tão-somente uma extensa área
subocupada economicamente e vazia demograficamente, como de resto permaneceu,
por muitos anos, toda a faixa territorial à esquerda da calha do grande rio. Vazio
decorrente, em grande parte, da barreira líquida à penetração, na ausência de pontes,
interposta pelo próprio São Francisco, para quem viesse do litoral.

A real descoberta dessa extensa e rica área virtualmente inexplorada só veio a
ocorrer, tempos mais tarde, nos anos 60, a partir da edificação de Brasília e das
estradas de irradiação de progresso que dela partiram, inclusive para o noroeste
mineiro, isto é, retornando do oeste e do centro do país para o leste. Assim, Caio
Martins antecipou-se, em meia década, mas realizou com bravura e poucos recursos,
e de forma consistente, o que o Brasil desenvolvi mentista passaria a realizar nos anos
que se seguiram.

O Urucuia seria, então, um centro de amor humano, do amor que Dom Bosco
preconizou.

Como os bandeirantes eram muito jovens, Manoel de Almeida convidou o seu
amigo e conterrâneo, Audálio Lisboa, para participar dos trabalhos no Urucuia.
Audálio era uma pessoa admirável, vendedor de produtos farmacêuticos e, como tal,
vivia viajando. Já ocupara o lugar de gerente de filiais de alguns laboratórios, mas
não gostava daquele trabalho. Audálio, então, ao ouvir Manoel contar as histórias
das Caio Martins, diz, emocionado:

- Coronel, eu vou abandonar os laboratórios hoje mesmo e vou para o Urucuia.
Pode contar comigo.

E foi mesmo, deixando atrás de si a esposa, a querida D. uva, e seus 11 filhos.
O chefe Audálio, como todos o chamavam, tinha a mais rara das qualidades de

um chefe: sabia fazer-se amado pelos seus subordinados, sem perder a energia, nas
horas necessárias.

Sabia ralhar, mas também compreendia os seus companheiros de ideal. Diziam
os bandeirantes:

- É um pai que tcmos aqui.

Quer maior elogio do que essa afirmativa? Quer melhor referência? Não era
isso o que queríamos? O verdadeiro educador tem que ser pai compreensivo, atencioso
para com seus alunos.
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O trabalho daquela Caio Martins, no município de São Romão, era complexo,
difícil e oneroso, mas o povo daquela região era tão bom, tão generoso, que tudo o
que se fazia para levar algo em favor do desenvolvimento daquele longínquo rincão
era bem aceito. Todas as tarefas educativas eram discutidas pelos bandeirantes-
professores, atendendo às necessidades do meio.

O escopo, finalidade e organização da obra observavam, em princípio, os seguintes
objetivos primordiais: assistir a criança abandonada ou carente da região, mediante
trabalhos nas salas de aulas e fora delas; e atender à comunidade, levando aos rurícolas
todos os recursos necessários ao seu desenvolvimento no campo e na família.

Foram criados sete departamentos que teriam a direção dos professores-
bandeirantes. Estes Departamentos Setoriais abrangiam as seguintes áreas de
atividades: 1. Agrícola; 2. Pecuária; 3. Saúde; 4. Ensino Primário; S. Máquinas; 6.
Rádio; e 7. Escritório.

O trabalho no Núcleo do Urucuia era tão intenso que prédios de alvenaria
estavam começando a ser construídos, incluindo, entre outros: residência do diretor
e escritório; residência dos bandeirantes; residência de funcionários e visitantes; lar
para os primeiros menores; igreja (capela) e grupo escolar.

As oficinas artesanais também começavam a aparecer: marcenaria (com engenho
de serra); carpintaria; funilaria-mecânica e a fábrica de rapaduras; horticultura;
bovinocultura; suinocultura. O posto de saúde também atendia a toda comunidade,
extrapolando a sua assistência a léguas e léguas de distância do Núcleo.

Iniciaram-se os trabalhos com dedicação nas duas fazendas-escolas: Cabo
Verde, dirigida por Emílio Milton e depois pelo professor Raimundo Meio. O professor
Geraldo Saldanha dirigiu a fazenda Riacho do Mato. Essas duas fazendas-escolas
são, hoje, núcleos com expressivo aglomerado humano!

Como as terras do Urucuia são muito férteis, a agricultura e a bovinocultura
desenvolveram-se mais rapidamente, constituindo-se riqueza para impulsionar os
trabalhos do Núcleo do Urucuia.

O Santo que Foi Condenado à Prisão
Tão logo tomei conhecimento das histórias poéticas ou trágicas das terras

urucuianas, comecei a anotar e selecionar os fatos para enriquecer as pesquisas que
eu cuidadosamente preparava para as minhas aulas de música folclórica, em Brasília
ou em Belo Horizonte.

Alguns dos episódios ocorridos naquelas plagas eram únicos no mundo, não
podendo ser sequer imaginados (como verossímeis) pelo nosso espírito.
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Havia, nos arredores do Urucuia, uma capela levantada no século XVIII, em
honra de São Domingos, na localidade que, por isso mesmo, se chamava São Domingos
do Riacho do Mato.

Na capela sobressaía uma imagem, em tamanho natural. Era célebre a romaria
anual, congregando mais de cinco mil pessoas, que vinham de longe, algumas até de
cem quilômetros de distância, para ver o santo. Por ocasião dessas romarias, os fiéis
vinham pagar as promessas feitas a São Domingos, pelas graças que o venerado santo
lhes havia concedido, trazendo ao altar os mais valiosos bens.

Formou-se, assim, o patrimônio do santo, incluídos os paramentos bordados
em prata e ouro, além de jóias e 400 cabeças de gado. Trouxeram para o santo,
imaginem, quatro escravos de presente.

Fazendeiros transferiam o gado de um ou de outros amigos e levavam o rebanho
para aumentar os currais de São Domingos.

Um fazendeiro, cansado de ser espoliado, não teve dúvidas: deu queixa à polícia
contra São Domingos. O santo foi citado a comparecer ao tribunal, coisa que,
evidentemente, a imagem de massa não poderia fazer!

A Justiça da Comarca de São Romão, a cuja jurisdição pertencia o Vale do
Urucuia, depois de examinar detidamente os autos do processo e, diante da
"desconsideração" da imagem que não comparecera perante a autoridade para se
explicar, resolve.., quem é capaz de adivinhar? Resolve condenar a imagem do Santo
a quatro meses de cadeia.

Quando os soldados, para cumprir a missão, vieram, acompanhados de muita
gente, o pároco da aldeia não consentiu que levassem São Domingos. E a discussão
ficou violenta:

- Leva São Domingos?

- Não leva.
- Leva.
- Não leva.
A polícia estava irredutível. Foi aí que o pároco, num gesto extremo, exclamou:
- Pois então me levem preso, no lugar do santo.

Os soldados não esperaram segunda ordem. Ali mesmo, algemaram o sacerdote,
à vista de todos, pois naquela época todo criminoso ou réu era logo algemado. E lá
se foi o padre para a cadeia cumprir a pena, por um crime de que ele não tinha culpa.

Mas a história não parou aí. A justiça de São Romão mandou vender em hasta
pública os bens de São Domingos. Eis a ironia do destino: um santo condenando
outro.
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A própria imagem de São Domingos entrou no leilão, sendo arrematada por
uma rica fazendeira da vizinhança - Dona Joaquina - proprietária da fazenda da
Conceição, onde se instalava, agora, o Núcleo Colonial do Urucuia das Escolas Caio
Martins.

D. Joaquina mandou erguer uma ermida no planalto e dentro dela entronizou
São Domingos. O escritor mineiro Manoel Ambrósio conta, em seu livro "A Ermida
do Planalto", toda a vida de crueldades e os crimes da famosa Joaquina, também
conhecida por Joaquina de Pompéu. Entre outras barbaridades, fala-se que ela mandava
enterrar gente viva, junto com seus cofres de moedas, para fazer sua justiça ou para
garantir silêncio quanto à localização, inclusive alguns de seus maridos. Era imensa
a sua riqueza, tendo inclusive mandado confeccionar um cacho de bananas, de ouro,
para presentear D. Pedro II. Há muitas lendas em torno dessa misteriosa mulher.

Ninguém quis comprar a fazenda da Conceição, que, abandonada, virou local
assombrado, só habitado por bichos. A casa virou tapera. Afinal, em 1957, o governo
de Minas Gerais doou essas terras às Escolas Caio Martins para recuperar crianças e
jovens e levar a luz àquele local tão amaldiçoado, a partir de uma nova atitude, do
espírito elevado e de novas esperanças para o rurícola daquele sertão.

Onde se semeava a morte, hoje, homens bons semeiam uma nova qualidade de vida

Antes da inauguração do Núcleo do Urucuia, fomos à fazenda da Boa Vista, de
José da Palma e de D. Conceição, convidá-los para participar dos festejos programados
pela Caio Martins. O sr. José da Palma ficou incumbido de estender o convite a
todos os amigos da região.

Eu já sabia das histórias da fazenda da Conceição, não somente através do
livro de Manoel Ambrósio, conterrâneo de Manoel de Almeida, mas pelos amigos da
região urucuiana.

Naquele momento, conversando com D. Conceição, fiquei sabendo mais
detalhes da prisão de São Domingos, da humilhação por que passou o "santinho" que
o povo da região amava tanto.

Ao final, D. Conceição contou-me que a imagem de São Domingos estaria numa
capela, em sua fazenda, num quartinho escuro, coberta de panos, abandonada pelos
fiéis que não perdoavam o mal que o santo fizera àquela região.

Francamente, fiquei triste por ver a ingratidão dos fiéis com o pobre São
Domingos. Tive, naquele momento, uma idéia luminosa! Eu iria redimir São Domingos,
que já havia pago, em dobro, com o castigo a que fora submetido!
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Conversei muito com D. Conceição, contando que ela seria uma aliada para a
concretização de meu plano. Ela era inteligente e dinâmica, entendendo o que eu
idealizava. Combinamos tudo e eu fui para afazenda Conceição avisar aos meus
meninos da Caio Martins o que precisávamos acrescentar ao programa, no dia
seguinte.

0
00

Na volta para a fazenda Conceição, Maria Ceeli pegou um cavalo e seguiu para
a fazenda. Ela teria que atravessar uma mata virgem, com onças e outros bichos por
todos os lados. Chegamos à fazenda, de carro e, ao verificarmos que nossa filha não
havia chegado, Manoel e eu ficamos apavorados. Saíram dezenas de pessoas para
localizá-la no meio da mata.

Ela sabia andar (bem) a cavalo, mas, naquelas paragens, poucos se arriscavam
a atravessar aquele mundo verde do sertão do Urucuia.

Quando ela sentiu que estava perdida no emaranhado de galhos, cipós e troncos,
soltou as rédeas e o cavalo, que conhecia o caminho, a levou de volta à fazenda da
Conceição, naturalmente. Daquela vez, felizmente, aquela tempestuosa menina tivera
grande presença de espírito. Quando a Maria Cali chegou, a meninada bateu palmas,
mas Manoel  eu estávamos em prantos.

o
00

No dia da inauguração do Núcleo, antes da missa, a banda de música entra
tocando os nossos dobrados preferidos, foguetes e uma procissão com o povo da
Fazenda Boa Vista conduzindo o andor, com a imagem de São Domingos, que voltou
à Conceição, com honra e aplausos da multidão de fiéis que nunca o esquecera.
Palmas! Muitas flores e muito choro!

Entrada triunfal, redentora, para sempre!
A casa é sua, São Domingos.

O Anjo Verde
O capitão Pedrinho, estendendo para cima e para a frente o braço, grita, para

fazer sobressair sua voz acima do som monocórdio e, felizmente, contínuo, do
constante girar do motor e da hélice. Mais parecia o som de um mantra budista que,
,l,m de hrmnn	,nhinr,,, ceoi,rnncn nermnnenre T?nt-n crrrn mnc um,--
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- É ali.

Eu nada via. Divisava apenas nuvens cobrindo um manto verde de vegetação.
Então, na seqüência o avião começa a baixar e consigo enxergar, finalmente, o campo
de pouso. É uma estreita faixa que mais parece um pátio de recreio de crianças, pelas
exíguas dimensões. Tranqüila, por um momento tinha dúvidas, não receio, de que
pudéssemos "acertar" aquele ponto no espaço verde lá na frente.

O capitão Pedrinho baixa mais o nariz do avião, com cuidado, porque, no
momento da aterrissagem, um piloto não pode ter indecisões, e a mais leve hesitação
é morte certa.

O piloto manobra com os olhos, também verdes, bem abertos, com coragem e
perícia. O nariz do avião mergulha, agora decididamente, e começo a ver a paisagem
abaixo passar mais rapidamente, as árvores, os tetos das poucas casas lá embaixo,
uma curva do rio, pássaros assustados alçando vôo, tudo é muito rápido.

Súbito, ele eleva com uma das mãos uma pequena alavanca e o pequeno Piper
parece flutuar, ficar mais leve ainda, o motor é acelerado para manter, com segurança,
o vôo rasante, então, faz uma curva mais acentuada para um lado, depois mais uma
vez para a esquerda e súbito, na reta final, a pista está bem próxima, bem à frente e
vem na nossa direção rapidamente.

Depois de sobrevoar poucos metros acima das últimas e altas árvores, o
Pedrinho puxa o manche, uma espécie de volante em semicírculo, o nariz se eleva,
flutua, querendo voar mais um pouco ainda, e o pequeno pássaro toca de leve, agora
como uma grande e majestosa águia, a mãe-terra, que nos abraça, num cálido e
aconchegante amplexo maternal.

Junto da pista, dezenas de crianças agitavam os braços, saudando o avião.

O motor se apaga, a hélice cessa de girar e quando a porta do avião foi aberta,
inunda-o a aragem suave vinda do mato e ouvimos o que as crianças gritavam:

- O Anjo Verde chegou! Viva o Anjo Verde.

A alegria se estampava no rosto das crianças:

- O Anjo Verde, o Anjo Verde.

Todos dependiam daquele aviãozinho para receber alimentos, roupas, remédios,
cartas, revistas e, sobretudo, as necessárias visitas do coronel Almeida a todos os
núcleos.

Um dia, quando o aparelho roncou ao longe, um garoto que já distinguia
aquele inconfundível som anunciando a chegada do avião, antes mesmo que ele
pudesse ser finalmente visto, expressando bem a alegria de todos, exclamou:

- Lá vem descendo do céu o nosso anjo.
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E como o avião era pintado de verde, logo pegou o nome: o Anjo Verde, o anjo
da esperança.

O Anjo Verde desempenhou um papel tão importante na vida das Escolas Caio
Martins que merece também o seu lugar nas minhas histórias deste livro.

Esse pequeno avião tem a seu cargo, pelo menos, três funções diferentes:
administrativa, assistencial e educativa.

Cumprindo sua função administrativa, a aeronave transportava remédios e
alimentação necessários e urgentes, indisponíveis nos núcleos e permitia a presença
em pessoa do coronel Almeida, que, ao observar de perto cada questão e ao debater
com a comunidade de cada lugar, trazia ou ajudava na solução adequada para cada
problema, de qualquer natureza, surgido dentro dos Núcleos e para o planejamento
da direção de novas atividades administrativas.

Na função educativa é louvável o cuidado e a gratidão que as crianças tinham
pela pequena aeronave que os transportava, se doentes, para Montes Claros, ou para
Belo Horizonte. Seus desenhos e composições escolares o atestavam com galhardia.
O pequeno avião trazia constantemente professores, educadores, médicos, amigos,
como o querido Dr. Valie, para dar continuidade ao seu trabalho de erradicação do
tracoma e da malária naquele pedaço de sertão, agora povoado por centenas de
pessoas que se aglutinavam cada vez mais em torno do Núcleo.

Associada à função educativa, está a parte assistencial, obviamente, porque a direção
do núcleo estende este trabalho à população das proximidades e do entorno, inclusive do
lado do estado baiano, tão pobre e desamparado quanto o estado de Minas Gerais.

00
Mas, continuando com as histórias do Anjo Verde, lembro-me do seguinte: as

festas de formatura dos cursos de Magistério e Agropecuária eram muito concorridas,
não só pela presença da comunidade do município de Esmeraldas, como também
pelas famílias dos alunos formandos das Escolas do Norte de Minas.

Para uma destas formaturas convoquei a presença de nosso amigo, o coronel
Pedro Alves da Silva, para receber o diploma de benemérito da instituição.

Antes de entregar o diploma, falei da figura do coronel, como amigo das
crianças, levando remédios, revistas, jornais e brinquedos nas suas viagens no Anjo
Verde. Quando chegava, era a solicitação do avião para levar um doente, em estado
grave, a Montes Claros, Pirapora ou Belo Horizonte; a compra de material na Bahia
ou a compra de peças necessárias aos instrumentos de trabalho, etc., nas cidades

nrAyimie
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Numa das viagens do "Anjo Verde", Pedrinho mal saíra do avião e já surgira
um imprevisto. Ao descer do avião, já aguardava Manoel de Almeida um senhor,
aflito, cercado por um grupo de amigos:

- Coronel, o senhor vai salvar a minha esposa. A minha mulher está em trabalho
de parto e nada de meu filho nascer. Já sabemos que aqui não tem condições de ficar
com ela, pois parece que vai ser difícil, como da última vez. Ajude-me, coronel.

Na mesma hora, Manoel de Almeida chama o piloto, o nosso querido capitão
Pedrinho.

- Pedro, antes que se esfrie o motor do avião, eu sei que você está muito
cansado, mas, por favor, meu amigo, leve a senhora a Montes Claros e, se não
resolver lá, voe para Belo Horizonte.

E o capitão, com o olhar e com a voz afirmativos, como que batendo
continência:

- Vamos salvar mais uma criança, que precisa nascer, se Deus quiser, Coronel.
E a feliz délivrance aconteceu, graças ao Anjo Verde.

00
Anos depois, eu contava essa história, quando o pai de um dos formandos se

levantou, no meio da platéia, eufórico e feliz, gritando:
- D. Márcia, este menino que queria nascer era eu.
O coronel Pedrinho chorou de alegria com aquela cena inesperada.

00
Mas, como conseguimos esse presente que veio do céu?
De fato, ele veio do céu, porque somente mãos sacrossantas poderiam dar a

oportunidade a esses meninos de verem de perto um avião, naquelas paragens,
trazendo-lhes presentes, remédios e livros.

Como já falei anteriormente, eram contínuas as nossas ligações com amigos,
educadores e os apaixonados pelo trabalho em favor do menor de outros Estados.

D. Eunice Weaver, aquela figura inesquecível do Rio de Janeiro, falou ao sr.
Levi Miranda sobre o trabalho das Caio Martins, em Minas Gerais. Levi Miranda
era um alto funcionário do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro; homem piedoso,
católico, muito simples, que só se vestia com ternos de brim cáqui, camisas e gravatas
da mesma cor, sapato amarelo, parecendo meia-bota (lembro-me bem).
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Era grande amigo do presidente Getúlio Vargas e de D. Darcy e, por isso,
estava interessado em ajudar o ilustre casal, reformando algumas obras sociais do
Rio de Janeiro, através da Fundação Cristo Redentor, da qual era presidente a ilustre
primeira dama.

Dentro de poucos dias, após a convocação oficial do presidente Getúlio Vargas
ao governo de Minas Gerais, estávamos nós no Rio de Janeiro, hospedados na Ilha da
Marambaia. Desta vez, consegui levar os seis filhos, já que íamos fazer um trabalho
demorado e iríamos ficar na praia, na "Escola de Pesca", situada naquele extenso
istmo, recoberto de restinga, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Enquanto Manoel e eu trabalhávamos, vindo e voltando à Cidade Maravilhosa,
os nossos filhos brincavam na praia, com segurança - naquele ponto o mar é muito
calmo - tomando água de coco e saboreando sardinhas com os alunos da "Escola de
Pesca". Tivemos a oportunidade de colaborar também naquele trabalho que se fazia
na Ilha com crianças carentes e abandonadas do Rio de Janeiro.

A "Escola de Pesca" fazia a industrialização da sardinha, produzindo o
acondicionamento em latinhas contendo aquele produto de que tanto gostávamos.

Como era do meu feitio, à noite, nas reuniões, eu ensinava os alunos a cantar.
Cheguei mesmo a improvisar um coral com aqueles pequenos marinheiros.

Manoel conseguiu vagas naquela Escola para alguns alunos da nossa Caio
Martins, principalmente dos núcleos barranqueiros que, até há pouco tempo, me
davam notícias de seus trabalhos e progresso junto à Marinha do Brasil.

No dia em que fomos ao Palácio do Catete, para comunicar a execução do
nosso trabalho e apresentar à primeira dama as nossas despedidas, D. Darcy, aquela
pessoa simpática e carinhosa, diz:

- Meus amigos, coronel Almeida e D. Márcia, estou muito agradecida pelo
trabalho que fizeram para as minhas obras assistenciais da Fundação Cristo Redentor,
aqui no Rio de Janeiro. Já estamos sabendo dos bons resultados, através de amigos e
Levi Miranda.

E mostrando genuína preocupação:
- Não tenho, Coronel, como pagar-lhes tal ajuda. Não sei como agradecer-

lhes e...
Mas D. Darcy é interrompida pelo Manoel, com aquele entusiasmo e

desembaraço para pedir, quando era em favor da Caio Martins. Ele se levanta e, com
a maior desenvoltura, que até me assombrou, falou, dirigindo-se à Primeira Dama:

- D. Darcy, a senhora pode nos ajudar, e muito, dando um presente para a
Cain Martinç
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Chegou a vez de D. Darcy arregalar os olhos e dizer:
- Como, coronel?
- Soube que chegaram ao aeroporto nacional, D. Darcy, alguns aviõezinhos

ingleses! As nossas escolas, minha senhora, são muito distantes umas das outras, no
Norte do Estado e não temos estradas, nem viaturas. Temos enorme dificuldade para
viajar com a rapidez necessária, atender e orientar os nossos professores para os
trabalhos complexos que desenvolvemos em nosso Estado.

Ela diz, já concordando:
- Como vou fazer para ajudá-lo, então, coronel?
Rápido, Manoel, acostumado a comandar e liderar batalhões em situações

emergenciais, e já começando a se habituar com os ambientes palacianos, responde,
desta vez com extrema candura:

- A senhora chame o seu ajudante de ordens, depois fale ao militar que a
senhora quer falar, agora mesmo, com o ministro da Aeronáutica, o Dr. Áuro de
Moura Andrade, e pronto; e é só determinar, sem maiores problemas para a senhora.

D. Darcy, rindo, descontraída, fez tudo como Manoel orientou. Ela não nos
deixou sair e, poucos minutos depois, o ministro telefonou.

O Manoel olhava para ela numa expectativa enorme. Imaginava, sem querer
admitir, que os aviões tinham destinação assegurada e prioritária para o treinamento
dos pilotos brasileiros.

Eu chamava os meus santos, e juntava todos, para enfrentarem aquela parada dura.
Então, os rostos se desanuviaram. Resultado feliz.
Voltamos do Rio de Janeiro no Piper, motor inglês Lycoming, tela dopada,

dois lugares à frente e um lateral atrás, trem de pouso perna-dura, como todo triciclo
convencional, longarinas expostas, um aparelho supersimples, ágil e resistente, como
todos os aviões de treinamento. Mas esse não se prestaria para "treinar" aeronautas,
mas para "trabalhar duro, também", levando a esperança nas suas cores, nos tons
verde escuro e claro, como na bandeira caiomartiniana.

O aviãozinho já ficou no hangar do aeroporto do Carlos Prates, em Belo
Horizonte, para a primeira manutenção, na oficina do Chamone, que se tornou um
grande amigo nosso (ele é irmão do Guimarães, aquele garoto, enfermeiro de
Pirapora). E Chamone dizia, quando eu manifestava alguma preocupação com a
segurança do Manoel:

- D. Márcia, trato o "Anjo Verde" a pão-de-ló.

00
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Não é só o Chamone que trata do nosso Pipera pão-de-ló; também o capitão
Pedro, seu piloto, seu comandante e seu timoneiro.

Pedro Alves da Silva é uma das melhores criaturas que Deus colocou neste
mundo. Oficial da Polícia Militar, hoje coronel, desde o tempo em que ficou à
disposição das Escolas Caio Martins, como capitão, apaixonou-se pela obra.

As crianças o adoravam, não só pela sua importância junto àquela máquina
voadora, mas pela ternura com que ele as tratava; os funcionários importantes e
humildes estavam sempre à sua volta, para ouvir os seus casos. Pedrinho é
introspectivo, calado, mas lá, no meio daquele povo simples, atendia a todos e, de
vez em quando, dava gostosas gargalhadas. Ele respeitava muito o coronel, era
exageradamente disciplinado como militar, mas eram amigos, fraternalmente. Ana,
sua querida esposa e filhos, também se associavam ao trabalho dele nas Caio Martins.

Quando eu prestei uma homenagem a ele, como Presidente, na festa do jubileu
de ouro da Caio Martins - 50 anos de vida, no salão de festas da Caio Martins,
contei a todos episódios emocionantes e alguns pitorescos da vida preciosa daquele
homem bom, que deu tudo à obra, amando as crianças e as respeitando, como um pai
carinhoso.

Escrevi então uma crônica, que um professor leu durante a homenagem e que
prova o quanto o nosso piloto era amigo, mas disciplinado como militar, não se
esquecendo nunca de que ele era capitão e o coronel Almeida seu superior hierárquico.
Vejam então a crônica:

Casos do Capitão Pedrinho
O Núcleo Colonial do Urucuia estava em festa, preparando-se para a visita do

Bispo, d. José Alves Trindade, de Montes Claros.

O coronel Almeida, que já se encontrava no Núcleo, pediu ao capitão Pedrinho
para vir a Belo Horizonte buscar D. Márcia.

Chovia a cântaros. D. Márcia já aguardava a viagem, no aeroporto do Carlos

Pra tes.
O tempo estava horrível. O céu parecia vir abaixo. O capitão Pedro chegou e,

com ele, um alto funcionário do Banco do Brasil, que pegara uma "carona" no Piper,
para vir a Belo Horizonte.

Ao saber que a esposa do coronel Almeida voltaria com o capitão Pedro,
preocupado, diz a ela:

- A senhora não deve ir oara o Urucuia nós che gamos aqui por milagre das
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O Capitão Pedro, com fisionomia serena, diz:
- D. Márcia, o tempo está, de fato, com alguma turbulência e pode ser uma

viagem um tanto perigosa.

- Capitão Pedro, não podemos arriscar as nossas vidas. Iremos amanhã, se o
tempo melhorar.

Ele responde, imediatamente:
- D. Márcia, então eu volto só, para dizer ao coronel Almeida que o mau

tempo não permitiu a ida da senhora. O coronel está preocupado, aguardando o
nosso regresso ao núcleo.

Ali estava, não somente o amigo fiel, mas o militar corajoso, cumprindo ordem,
no verdadeiro sentido da palavra.

D. Márcia, decidida, responde:
- Vamos, capitão Pedro, vamos nos apresentar ao coronel.

A viagem foi, realmente, arriscadíssima. A pequena aeronave pulava dentro
das nuvens cinzentas e ameaçadoras.

Raios ofuscavam os olhos impassíveis do piloto. D. Márcia, aparentando calma,
rezava para os seus santos prediletos.

Quando chegaram, o Coronel Almeida, que previra tudo, abraça feliz os dois
heróis, dizendo:

- Eu não disse? O Anjo Verde é abençoado.

10 Fundação Educacional
h' 0 Caio Martins

Foi promulgada a lei n° 6.514, de 10.12.1974 (modificada pela lei n° 7.094,
de 5.10.77, transformando as Escolas Caio Martins em Fundação Caio Martins-
FUCAM, com personalidade jurídica própria, autoridade administrativa-técnica e
financeira e sem fins lucrativos. Em seu artigo 17, definindo a inserção no sistema
operacional de educação no Estado, estabelece que "a secretaria de Estado da
Educação manterá vinculados à Fundação os cursos necessários à realização dos
objetivos dos sistemas estadual de educação e os previstos no Artigo 6".
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As Escolas Caio Martins foram transformadas em fundação educacional
atendendo a uma nova política desenvolvimentista e como parte do processo de
reestruturação do aparato do estado. Com o novo formato organizacional, pretendeu-
se alcançar não só a maior eficácia na realização das atividades típicas no campo
social e cultural, que já vinham sendo exercidas, como remodelar e dotar a instituição
de novos instrumentos para o exercício das tarefas de execução orçamentária e
financeira. Era necessária a adoção de novos instrumentos e de procedimentos
diferenciados, inclusive no sentido de internalizar sua produção própria e da inclusão
de novas técnicas nas áreas de recursos humanos e administrativos, constituindo-se
essa renovação em trabalho prioritário, sem perda das premissas norteadoras originais.

A singularidade das Caio Martins, o amplo leque de atividades assistenciais e
educativas abrangidas, a dispersão territorial de suas várias unidades e centros, o
foco de sua atuação, tanto no meio urbano quanto no âmbito rural, além de atividades
de fomento ao desenvolvimento regional, enfim o elenco imenso de funções integradas
exigiram a adoção da estrutura fundacional que viabilizasse a flexibilidade requerida."

Enquanto Fundação passaria a participar mais amplamente de processos
didáticos, pedagógicos e sociais, capazes de realizar o soerguimento do sofrido homem
do campo, tão esquecido pelos poderes públicos. Manteria a filosofia de ação
abrangente, atingindo não somente a criança, dentro do Lar, já considerada uma
experiência exitosa, mas a comunidade escolar e a comunidade rural sempre carente
e necessitada da ajuda dos poderes públicos.

Manoel de Almeida afirmava, desde o início da obra, que a criança, na filosofia
caiomartiniana, era um ponto de partida para se atingir as grandes metas e conquistas
sociais, oferecendo meios próprios para se enfrentar, globalmente, o desafio do
complexo social, tendo como referência primeira o problema do menor no Estado.

A Fundação Educacional Caio Martins- FUCAM deve oferecer não somente o
ensino teórico dos 1.0 e 2.° graus, mas proporcionar às crianças e aos jovens
instrumental de trabalho integral que os capacite a vencer as dificuldades do cotidiano
de acordo com suas potencialidades.

Deve estar preparada, em todos os sentidos, para a evolução gradativa e
sistemática dentro de seus projetos de ajuda ao menor, de acordo com a evolução da
complexidade dos problemas de uma sociedade em mutação constante.

52
Hoje, talvez, a opção mais adequadapudesse ser a de transformação das Escolas cm uma OSCIP (Organi-

zação da Sociedade Civil de Interesse Público), colocando-a a salvo de interesses políticos conjunturais; mas, na
época, uma fundação era o instrumento de estrutura organizacional do estado que estava mais afinado com osnrnntdrnc A
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29 Escola Normal
A Primeira Turma de Formandos, em 1956

O Núcleo de Esmeraldas crescia muito, pois era a "Casa Mãe", constituindo-
se modelo para todas as outras unidades que surgiam. O ginásio e a escola normal
regional, com excelente equipe de educadores, preparavam os seus alunos para novas
arrancadas. A turma dos primeiros formandos da escola normal regional, sob a
orientação de D. Maria Célia Santos, era constituída de 22 jovens, rapazes e moças,
inteligentes e idealistas, que já se preparavam para o lançamento de novos programas
em diferentes setores do estado:

Formandos do Curso Normal Regional Caio Martins - 1956:
Pedro Buchene, José Maria, Jonas Batista Pereira, Mariza Assunção de Jesus

Laender, Raimundo Gonçalves de Meio, João Naves de Meio, Geraldo Moreira Soares,
Geraldo Saldanha da Silva, Emílio Milton da Silva, Idáiia Augusta da Silva, Inês de
Assis, Ivo Andrade Vilefort, Hoimes Geraldo Pereira, Francisco Ferreira Rezende,
Flávio Bracarense da Silva, Maria Euzébia do Nascimento, Anésia Lima Cunha,
Maria Virgínia Casemira, Maria da Luz Vieira, Geraldo Almeida Ferreira, Durvai
de Souza Cunha, Adilson Campolina Rezende

As oficinas artesanais também se desenvolviam com novos equipamentos e
com a freqüência contínua dos alunos, orientados pelos seus chefes, tendo agora, à
frente dos trabalhos, o novo diretor, capitão Zoir Piedade Gavião.

Em Esmeraldas, há agora um movimento diferente. Os lares são organizados
para receberem alguns visitantes e as famílias dos formandos.

Teríamos a primeira formatura da escola normal regional, em Caio Martins. O
paraninfo seria o governador José Francisco Bias Fortes, grande incentivador da obra
caiomartiniana.

No dia, entraram no salão os 22 jovens, aclamados pela população escolar e a
comunidade que os conhecia e os amava; muita alegria, flores e música.

O discurso de formatura foi muito bonito, diferente dos demais, pois, à proporção
que o orador, João Naves de Meio, ia emitindo conceitos sobre a obra caiomartiniana,
ele falava também da criação de um novo núcleo, anunciando a maior novidade daquele
momento - a implantação do Núcleo Colonial do Vale do Urucuia.

O orador falou dos projetos para a unidade que ia se instalar com a colaboração
dos jovens formandos daquela noite. Ao final, ele fazia uma convocação comovente:
chamava os colegas pelo nome, e o formando se levantava, dizendo:
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- Presente, dizendo, a seguir, a função que iria exercer no Núcleo do Urucuia,
e João Naves continuava, emocionado...

- José Maria Pinto.
- Presente, professor e tratorista.
E, neste momento, saltou mais uma cristalina e grata lágrima dos olhos já

vermelhos da nossa querida D. Maria, cujo filho naquele instante declinava, com
orgulho, sua condição de professor e tratorista. E, em seguida:

—Jonas Batista Pereira: presente, professor, chefe de escotismo e secretário;
Francisco Ferreira Rezende: presente, professor e enfermeiro; Pedro Buchene:
presente, professor e alfaiate; Raimundo Gonçalves de Meio: presente, professor e
capacitação para trabalhos de construção; Geraldo Moreira Soares: presente,
professor e agricultor; Geraldo Saldanha da Silva: presente, professor e sapateiro;
Flávio Bracarense: presente, professor e almoxarife; Emílio Milton da Silva: presente,
professor e agricultor; Ivo Andrade Viiiefort: presente, professor e agricultor; Holmes
Geraldo Pereira: presente, professor e horticultor; João Naves de Meio (o orador):
presente, professor e orientador da área de pecuária.

O governador Bias Fortes já estava em pé, emocionado, abraçando o orador. A
platéia vibrava, repleta de muitos amigos, que já estavam comovidos, antevendo a
amargura da despedida daquela turma tão querida, os Bandeirantes do Urucuia.

Geraldo Almeida Ferreira e Adilson Campolina Resende ficaram na região de
Esmeraldas, como professores; Durvai de Sousa Cunha foi para sua terra, Lavras; as
jovens Mariza Assunção de Jesus Laender, Idália Augusta da Silva, Inês de Assis,
Maria Euzébia do Nascimento, Maria Virgínia Casemiro, Maria da Luz Vieira
foram para a Escola de Pirapora; e Anésia Lima Cunha para a Bahia, seu estado; mas,
posteriormente, foi aproveitada na Escola do Carinhanha.

2
0 

1 Curso de Radíotelegrafia de
Minas Gerais, no Núcleo do Urucuia

Os meios de comunicação proporcionados pela lancha Caio Martins e pelo
"Anjo Verde" já atendiam, até certo ponto, às necessidades urgentes dos núcleos; mas,
no Urucuia, muito distante, era evidente que outras medidas deveriam ser tomadas.
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Manoel, depois de algumas pesquisas com amigos da região urucuiana, um dia
decidiu:

- Aqui irá funcionar um Curso de Radiotelegrafia. Será o primeiro desta
especialidade a ser criado em Minas Gerais.

Tomadas as providências necessárias, dentro de pouco tempo começou a
funcionar o Posto de Radiofonia. O rádio é, sem dúvida, o sistema nervoso que iria
manter em comunicação os vários órgãos daquele complexo aparelho que se chamava
"Escolas Caio Martins", hoje em seis diferentes cidades mineiras, separadas entre si
por centenas, senão milhares de quilômetros.

A radiotelegrafia permitiu a articulação e a união dos Núcleos. Graças a esse
ágil instrumento de comunicação, cada Escola podia enviar solicitações urgentes,
especialmente de remédios, comunicar eventos entre as sedes e para Belo Horizonte,
recebendo de volta aquilo de que necessitava. Além da emulação sadia, havia a
assistência mútua, da maior valia.

O posto de São Francisco pergunta para o de Januária:
- Câmbio, São Francisco, no ar. Câmbio.

- Câmbio, Januá ria na escuta, em claro e bom som, câmbio.
- Câmbio, nossa lâmina do trator quebrou; vocês podem, por uma semana,

emprestar-nos a lâmina do trator de vocês? Câmbio.
O núcleo do Carinhanha pede por sua vez, às vezes com alguma dificuldade

devida a algum temporal no caminho:
- Câmbio (zumbido de interferência), câmbio, câmbio. Carinhanha no circuito,

quem está na escuta? Vocês têm aí semente de arroz? Arroz: Alfa, Romeu, Romeu,
Omega, Zumbi. É, Zumbi, Zulu. A-r-r-o-z . Câmbio.

- Câmbio, câmbio (zumbidos). Oh! Meus Deus, mal escuto; câmbio, (de
súbito, volta o som claro). Câmbio. Ah, sim! Arroz? Temos sementes, câmbio.

- Se têm suficiente, então mandem alguns sacos pela lancha, aqui está chovendo
bem, vamos aproveitar as chuvas. Entendido? Câmbio.

- Entendido, vamos providenciar prontamente. Câmbio e desligo.
São Francisco responde afirmativamente naquele momento tão importante e

toma providências. Se dependesse de outros meios, perderíamos a melhor
oportunidade do plantio e um melhor resultado na safra.

O intercâmbio era perfeito e eficiente, apesar das naturais interferências,
próprias de um equipamento ainda dotado de tecnologia em desenvolvimento; as
dificuldades para lidar com essa nova forma de comunicação eram comuns no mundo
todo.
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O serviço radiofônico não servia apenas para interligar as Caio Martins: ligava
as famílias, os amigos e localizava até desconhecidos, numa área de milhares de
quilômetros quadrados, especialmente na época de inundações e do flagelo da seca
no norte e noroeste de Minas. Quase todos os moradores da região possuíam aparelhos
de rádio, sintonizando e ouvindo, na mesma onda do posto, e para lá se dirigindo e
de lá falando, de viva voz, para onde desejassem.

O posto radiofônico mantinha sintonia com as capitanias de portos e com os
navios que percorriam o Rio São Francisco, prestando muitas vezes assinalados
serviços às embarcações que navegavam naquelas águas com problemas nas máquinas
ou com os passageiros.

Quantas vidas foram salvas graças às providências e esclarecimentos enunciados
pelo rádio-transmissor e captadas naqueles aparelhos de tamanho mínimo, mas de
um valor incomensurável - o rádio-amador.

Os valentes operadores de rádio amador, após o Curso de Radiofonia, estavam
sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, com chuva ou tempestade, a postos, com
o único objetivo de fazer o bem para aquele povo bom da região sanfranciscana.

As Escolas Caio Martins receberam, na época, o apoio da secretaria de Viação
de Minas Gerais, que mantinha a estação central da cadeia de emissoras de ondas
curtas, ligando, entre si, todo o imenso território mineiro.

No dia da formatura dos primeiros alunos operadores de rádio, no Urucuia,
mandamos mensagens para o governador, secretários e familiares. Foi uma festa para
nós e para a região aquele significativo evento no ano de 1959.

31 Iporangatu
Na nossa volta ao Vale do Carinhanha, vimos que muita coisa tinha sido feita.

A afluência para o Núcleo era impressionante. Encontrávamos famílias inteiras indo
a pé, a cavalo, nos caminhões para a nova vila que se formava. O grupo escolar em
construção já recebia alunos; as oficinas, precárias, iam funcionando; o pároco da
Capelinha branca, feita em poucos dias, convidava os fiéis a visitarem Nossa Senhora
de Fátima. O rufar dos tambores, o Rataplã, ao amanhecer acordava aquela gente
para os novos dias que estavam chegando.

Também acordei com o rufar dos tambores. Levantei-me, depressa, com a
melodia dos escoteiros enchendo os ares do Carinhanha e o meu coração de alegria:
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- Rataplã do arrebol;
Escoteiros, vede a luz.
- Os escoteiros vão desfilar em honra de D. Márcia.
Eram os sons e vozes que me chegavam aos ouvidos. Quando fui até a frente do

Lar, Manoel, os visitantes e todos os amigos do Núcleo estavam me aguardando.
Que beleza. À frente, a bandeira do Brasil, uma bateria de tambores, colunas de
meninos maiores, médios e os lobinhos.

Todos estavam impecáveis, no seu uniforme tradicional, calções ou bermudas
curtas em cor cáqui, sustentadas por cinturão de couro trabalhado, camisas brancas,
lenço amarrado no pescoço e entremeado pelo cordel de couro para "fazer e desfazer
os nós das obrigações, deveres e boas ações de cada dia", as meias compridas até ao
joelhos, chapéus de abas largas, botinas brilhantes unidas pelos calcanhares, mochila,
cantil e outros apetrechos de acampamento e de primeiros socorros, e os bastões nos
quais estavam desfraldadas as bandeiras e flâmulas nacionais, caiomartinianas e
escoteiras, perfilados pelo antebraço e pela mão do lado direito e junto ao corpo
esguio, peito aberto e estampado, queixo erguido e fixo.

Todos ostentavam semblantes tranqüilos, sorridentes e traziam nos olhos o
brilho e a certeza de que o sentido de cada um estaria sempre vigilante.

Ao chegarem onde eu estava, o chefe da tropa comandou:
- Escoteiros, alto.
Em seguida, bradou:
- Escoteiros de Caio Martins: sempre alerta.
E, numa única voz, a resposta decidida:
- Sempre alerta.
- Em honra de D. Márcia, ao coronel Almeida e aos ilustres visitantes, três

vibrantes saudações.
—1—PO--RAN—GA—TU! D. Márcia!
- 1— P0 - RAN - GA - TU! Coronel Almeida!
- 1 - P0 - RAN - GA - TU! Visitantes!
Era a saudação escoteira e escolar, demonstrando a alegria por nossa presença

ali, naquela simplicidade, semelhante à maneira dos aborígines saudarem os visitantes
nas suas comemorações festivas.

A tropa fez várias evoluções, sempre cantando com entusiasmo.
O novo colaborador do Núcleo, José Olímpio de Souza, conterrâneo e grande

amigo do Manoel, apresentou os votos de boas-vindas a todos, salientando a presença
da professora D. Márcia no Núcleo.
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Estes fatos, descritos agora, trazem ao meu coração uma saudade imensa
daquela época. O garoto que comandava a turma era o Edgard Neves Santana,
entusiasmado com o escotismo naqueles rincões. Edgard veio para Caio Martins, de
Esmeraldas, com 11 anos, na primeira turma dos 18 alunos que estavam na Cidade
Ozanam, em Belo Horizonte. Mais tarde levei-o para Brasília, quando criamos lá a
Granja das Oliveiras. Manoel gostava também muito dele.

Era apaixonado pela doutrina de Baden Powell. Faleceu tragicamente em
Brasília, atropelado, numa estrada, por uma kômbi. Era funcionário da Fundação do
Serviço Social da nova capital. Deixou viúva e filhos.

Foram prestadas muitas homenagens ao nobre escoteiro e várias associações
escoteiras, em Brasília ou nas Caio Martins, têm o nome - Edgard Neves Santana.

Nesta oportunidade quero prestar a minha homenagem ao amigo escoteiro
Romero Loures Osvaldo Machado, presidente de honra do Grupo 139 - Nova Floresta
- Belo Horizonte, um dos sobreviventes do acidente entre as duas locomotivas, na
Serra da Mantiqueira, cm que morrera o escoteiro Caio Martins.
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Romero Loures Osvaldo Machado, no dia da tragédia, como lobinho, preso
entre as ferragens, assistira à violência dos acontecimentos. Conta detalhes sobre a
morte do escoteiro Caio Martins, no momento crucial em que lhe ofereceram a
padiola e ele a recusara, dizendo:

- O escoteiro caminha com as próprias pernas.

Pelo seu testemunho, o Sr. Romero Machado, alto funcionário da secretaria da
Fazenda, homem probo e de bem, veio confirmar a honestidade daquelas palavras do
pequeno escoteiro. Não foi bravata de criança, como muitos chegaram a admitir,
mas um depoimento transcendente que ficaria como lema eterno para o escotismo
nacional. Eis um trecho do discurso proferido pelo juiz de Direito Wilson Advíncula
Veado - chefe do Conselho Estadual de Escotismo, por ocasião da cerimônia de
abertura da "Semana Caio Martins" , em Belo Horizonte, em 8 de fevereiro de 1974:

- Caio - homem; Caio - menino; Caio - escoteiro: nós que te vimos no teu
uniforme cáqui, teu lenço bem amarrado ao pescoço, tua alma plena de ideais, agora
nos apequenamos para que tu cresças do passado para o presente e possas dizer a
propósito de ser, o tempo bíblico do fazer o bem e de amar, intensamente amar."

Eu, como colaboradora e orientadora do que se fez para as crianças das nossas
Escolas, nestes 50 anos, reconheço que em todo o acervo de idéias e realizações
encontrei o seu embasamento psicológico, social e filosófico na existência meteórica
deste herói-menino, que nos legou a mística do amor e do trabalho livre e honesto,
para a realização incondicional do Bem.

3
 ,  )A Luta em Favor da Barragem de

' Três Marías, no Rio São Francisco
Aascensão do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira ao Palácio do

Catete trouxe ao coração do barranqueiro Manoel de Almeida, agora como
representante da região na Assembléia Legislativa, a esperança de que conseguiria,
enfim, realizar o seu grande sonho, em favor da região sanfranciscana: a construção
de Três Marias - a primeira barragem de acumulação, no Rio São Francisco, para
regularizar as águas do grande rio e mitigar o sofrimento dos barranqueiros por
ocasião das grandes enchentes e saciar sua sede por ocasião das grandes vazantes
e secas conjunturais.
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Não fazia parte do programa do presidente Juscelino a construção de Três
Marias, naquela primeira etapa de seu Governo. Mas Manoel de Almeida, quase
sozinho na Assembléia Legislativa de Minas, teimava em afirmar que a construção de
Três Marias era de valor inestimável para a nação.

Além da produção de energia, ela viria criar dois grandes fatores de progresso
para toda essa faixa de nosso território, tornando possível a navegação em todo o
Rio São Francisco, estabelecendo um trabalho de união entre o Norte do país e os
estados do Centro-Oeste. Por outro lado, possibilitaria ao homem do campo o trabalho
tranqüilo de suas terras, sem a terrível ameaça das inundações, que eram o grande
flagelo dos barranqueiros. A região tornar-se-ia o maior celeiro do Brasil nas
magníficas terras de aluvião e suas margens.

Manoel de Almeida corajosamente denunciava, da tribuna da Assembléia
Legislativa, que dentro do Governo Federal havia pressões políticas contra "Três
Marias", defendendo interesses da Bond and Share, General Electric e a Light and
Power, com direitos adquiridos sobre as concessões respectivas para a venda de energia
elétrica no Rio de Janeiro, São Paulo e em todo o Sul do país.

Era uma situação muito grave e injusta, porque Três Marias, diante do
complexo energético de Furnas e do poderoso apoio de vários sistemas igualmente
fortes, era impotente para enfrentar guerra tão desigual. A luta em favor da construção
de Furnas estava consolidada e admitida também pelos poderes públicos, apesar dos
transtornos que teriam os sul-mineiros, principalmente os da zona rural.

Havia manifestações contrárias e a favor de Furnas. A região era toda verde,
com seus férteis vales cobertos de cafezais e laranjeiras. Muitas fazendas tradicionais
seriam inundadas e os seus proprietários diziam:

- Não abandonaremos as terras que nossos pais nos deixaram. As águas nos
encontrarão dentro de nossas casas.

O affaire Três Mari as havia começado em uma reunião em nossa casa, na rua
Plombagina, entre os prefeitos do Vale do São Francisco e outros políticos, quando
foi fundada a Sociedade dos Amigos do São Francisco, acontecimento em que se
decidiu, com um pacto de honra, que se reuniriam forças para ajudar o deputado
Manoel de Almeida na Assembléia.

Os prefeitos foram ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, liderados pelo
deputado Manoel de Almeida.

Quando o presidente Juscelino os recebeu, com aquele costumeiro sorriso, os
prefeitos e o deputado disseram, numa só voz:
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A luta continuou, intensamente, porque interesses estranhos e forças poderosas
queriam destruir o projeto. Mas, a partir daquele momento de manifestação de política
regional passou a receber prioridade, no governo JK, a construção da represa de Três
Marias.

Comissão do Vale do São Francisco
Os jornais da capital davam grande cobertura ao deputado Manoel de Almeida,

principalmente o jornalista Dr. Geraldo Ribas, oriundo da cidade de São Francisco,
conhecedor profundo das catástrofes fluviais da região sanfranciscana.

A luta do deputado foi muito grande, desprendida e leal à causa. O presidente
do PSD chegou a adverti-lo de que ele seria afastado do partido, caso persistisse
naquela pugna em favor da prioridade de Três Marias. Ao que Manoel de Almeida
objetou, prontamente:

- Cumpro um dever sagrado de homem em defesa dos interesses da região
sanfranciscana, que me elegeu, que amo e à qual jamais faltarei. Continuarei lutando,
como filho da terra e também porque estou certo de que essa obra fundamentará a
infra-estrutura das principais metas do governo Kubitschek

No dia da inauguração de Três Marias, Juscelino olhou para o Manoel  disse:

- Está aí, deputado Almeida, a obra que se realizou por insistência de vossa
excelência. Está satisfeito?

Na Assembléia Legislativa foi também manchete dos jornais da época o papel
do deputado na obra de Pandeiros, além de Linhas de Transmissão, saneamento,
água e esgoto para todo o norte de Minas.

Manoel de Almeida, como deputado estadual, procurou na Câmara Federal o
poderoso deputado baiano Manoel Novais, o "dono" da Comissão do Vale do São
Francisco - obra semelhante à do Vale do Tennessee, nos Estados Unidos - onde o
senador John Noris implantara uma estrutura organizacional e de programação
integrada regional, que transformaria aquela bacia hidrográfica num dos mais belos
pontos econômicos e turísticos dos Estados Unidos.

Manoel de Almeida apresentou na Assembléia projeto semelhante, com o apoio
da CVSF, de Minas e de todos os funcionários que o assessoraram; mas o projeto foi
arquivado, por motivos que não devo explicitar, ainda.
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O Centenário de Januaria
'•	10 de outubro de 1960

Corno deputado estadual, Manoel de Almeida teve a oportunidade de colaborar
com os januarenses por ocasião do centenário da cidade. Fui para aquela cidade, a
pedido da comissão das festas, do bispo D. Daniel Tavares Baeta e do prefeito Sílvio
Brasileiro de Azevedo.

Depois de uma convocação feita pela Assembléia Legislativa, compareceram
dezenas de januarenses residentes em Belo Horizonte e em outras cidades do estado;
em seguida, fizemos uma outra reunião em nossa casa, à Rua Plombagina 562,
Floresta, para as providências mais urgentes. Uma delas era a minha ida imediata
para Januária. Conversei muito com D. Maria, minha grande amiga, com quem
ficariam os meus filhos maiores que só iriam à Januária no dia da festa. Preparei
toda a parte da alimentação, material escolar, planejei as saídas de casa e partimos,
levando só a caçula Ritinha. Fomos de avião para a terra de Manoel e também
minha, pois eu amava Januária e sua gente.

Hospedei-me com a querida Elzita Gasparino, porque a Caio Martins iria
colaborar em vários sentidos com a comissão de festas, oferecendo hospedagem para
os visitantes, participando dos desfiles, da apresentação de peças teatrais, do coral,
da ornamentação da catedral, pintura e limpeza dos prédios públicos, etc.

O prefeito, professor Sílvio Azevedo e D. Daniel pediram-me que visitasse todas
as unidades escolares, ensaiando os corais, principalmente o hino nacional (letra e
música) e o hino do Centenário de januária, autoria do professor Tertuliano Silva.

Não foi fácil. Se dentro das capitais, nos maiores e melhores colégios, não era
cantado corretamente o hino nacional, imaginem numa cidade longe do progresso,
dos rádios, sem professores especializados!

Dom Daniel muitas vezes foi comigo aos grupos escolares, à Escola Normal
Oficial, aos ginásios, para incentivar os jovens e as crianças para a apresentação do
grande coral que eu estava preparando.

Até hoje, no nosso país, não se ouve o hino nacional cantado corretamente e
com entusiasmo cívico. Há pouco tempo, numa novela das sete horas, na Rede
Globo, um colégio teve o seu desfile de 7 de setembro cancelado (por sabotagem dos
alunos) e o hino nacional foi cantado com galhofa e zombaria dos estudantes. Foi
lastimável! Chego a chorar de tristeza.
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Manoel telefonou-me contando que iria ao Rio solicitar uma mensagem
presidencial para assinalar as comemorações do centenário dejanuária. Já conseguira
a assinatura do prefeito Sílvio Azevedo e se responsabilizaria pela tramitação do
expediente no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro e na Câmara Federal.

Eu continuava em Januá ria, ajudando o povo para os grandes festejos.
A Caio Martins parecia uma colméia com as abelhinhas e também os zangões

trabalhando, agora com a confecção de dezenas, centenas de colchões para os
hóspedes. Era o jeito. Compramos o pano, as fibras eram fartas no mato e mãos à
obra, com tanta fartura. Elzita comandava, com aquela autoridade e fidalguia que
Deus lhe deu.

A sesta - a hora do descanso, do sono, depois do almoço, era respeitada... fazia
parte do currículo escolar, nas Escolas do Norte... Eu não conhecia essa necessidade,
pois como sul-mineira de região fria, para nós não era necessária a hora de sestear;
adaptei-me logo àquele hábito, porque eu sofria muito com o calor sufocante e as
minhas roupas não eram próprias para aquela temperatura.

34
A Escola Agrotécnica de januaria
e os Festejos na Cidade

Amensagem presidencial, que os januarenses queriam e que Manoel de Almeida
encaminhara ao nosso presidente Juscelino Kubitschek era a da criação da Escola
Agrotécnica dejanuária. Já se avizinhava o dia da festa do centenário e a mensagem
estava desaparecida naquele emaranhado de expedientes burocráticos do Palácio do
Catete.

Manoel não era pessoa de esperar, e não existiria protocolo ou marcação
de audiências que o segurassem, naquela altura dos acontecimentos, para a
tramitação rápida do processo de criação da Escola Agrotécnica. Assim foi,
decididamente, direto ao Palácio, entrou no Gabinete do Presidente, e, ao vê-
lo, foi logo dizendo:

- Presidente, se vossa excelência quer, realmente, criar a Escola Agrotécnica de
Januária para presentear a cidade na festa de seu centenário, é preciso tomar outras
providências. Por enquanto, as medidas encaminhadas não atingiram o seu objetivo.
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O presidente estranhou a advertência daquele barranqueiro assertivo, e, muito
sério, diz:

- Deputado, você é capaz de reconstituir agora, aqui em minha sala, todo o
expediente?

- Sim, Presidente, desde que vossa excelência o determine.
—Pois sente-se ali —(e apontou uma cadeira ao Manoel, no fundo do salão); -

quando terminar, venha falar-me, novamente.
Manoel, com aquela imensa facilidade para elaborar leis, projetos e pareceres,

preparou logo a mensagem presidencial, incluindo até a exposição de motivos para o
encaminhamento daquela decisão de competência presidencial.

Foi à sala ao lado e, tranqüilamente, colocou o documento nas mãos do
presidente Juscelino.

- Amanhã, às seis horas da tarde, este documento estará na Câmara dos
Deputados - afiançou-lhe, com certa solenidade, o Presidente.

Manoel confiara no Presidente, mas seguiu pari passu a tramitação do processo;
e, finalmente, a publicação do ato. E esta é bem a verdade.

O Colégio Agrícola presta, desde então, excelentes serviços à coletividade,
não só à região sanfranciscana, mas ao Estado. As estatísticas revelam que centenas
de alunos passam todos os anos pelas suas dependências, adquirindo conhecimentos
técnicos que os tornam aptos a desenvolver atividades rurais em todo o território
nacional.

O professorado é altamente qualificado, havendo a oportunidade valiosa da
troca de experiências com os demais colégios agrícolas do estado, como Machado,
Bambuí, Muzambinho e as universidades de Lavras e Viçosa.

A Escola Caio Martins, de januária, tem mandado alunos de seus cursos para
o Colégio Agrícola e os alunos dos Núcleos das Caio Martins, quando terminam o
curso fundamental, também se submetem aos testes para ingresso no 2° grau do
Colégio Agrícola de januária, ou nos cursos técnicos de Esmeraldas.

Mas, voltemos a Januária para assistir às festas do Centenário.
Os desfiles constituíram a parte grandiosa do grande programa. Todas as figuras

históricas do descobrimento da terra seriam representadas: primeiro, pela índia
Catarina, a esposa amada de Manoel Pires Maciel Parente; depois pela Januária a
irmã de D. Pedro II, a bela princesa da Casa Real; em seguida, pela preta bonita,
também chamada Januária, mostrando com orgulho o belo corpo e oferecendo aos
amigos bebida inebriante: a famosa cachaça "Januária"; por fim, a Mãe d'Água,
também conhecida por "Princesa dos Pandeiros"`, alisando os lindos cabelos

"0 rio Pandeiros, que abastece a cidade, é importante afluente da margem esquerda do São Francisco.
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dourados com o seu pente verde, oferecendo a sua tez clara e suave às carícias
daquele sol ardente de outubro.

Em seguida, surgem os barqueiros do São Francisco, fortes, acostumados às
intempéries da natureza, carregando redes às costas e balaios cheios de peixes: os
surubis, as curimatãs, os dourados.

Meninas bonitas, vestidas com saias simples e blusas leves, chapéus de palha
protegendo-as da inclemência do "astro-rei", dançando, apresentam peneiras com
frutas tropicais, hortaliças, doces de umbu, buriti, limão e mamão, produtos
preparados pelas lindas donzelas ali, desfilando na praça.

Os vaqueiros do Brejo do Amparo com as suas roupas típicas, tocando os seus
berrantes, recebiam palmas pela desenvoltura de sua dança e sua música.

O folclore da região é representado nos mais belos quadros: o São Gonçalo, a
Marujada, o Congado, a Carneirada, o Bumba-meu-Boi, a Dança das Fitas, o Rei dos
Cacetes e a Dança de Quatro.

Toda esta primeira parte do desfile estava sob a responsabilidade das Caio
Martins de Esmeraldas, Pirapora (Buritizeiro), Carinhanha (Juvenília), Januária,
São Francisco e Urucuia.

Apesar de estar preparada para tanta emoção, eu chorava, vendo o entusiasmo,
a beleza daquela juventude das nossas Caio Martins.

Em seguida, o desfile da Escola Normal, dos colégios públicos, das escolas
particulares, das diversas associações religiosas de Januária. A beleza, o esmero nas
fantasias, a alegria dos estudantes eram contagiantes, vendo-os marchando, ao som
dos dobrados das bandas de música de Januária e de algumas cidades vizinhas.

A apresentação do grande coral foi uma apoteose e os que assistiram à exibição
dos números cívicos e folclóricos ficaram impressionados com a postura daqueles
jovens.

Fiquei feliz porque esta parte estava sob a minha responsabilidade. A perfeição
dos hinos, principalmente o hino nacional, arrancou palmas da nossa Januária, a
terra amada.

O ministro da Educação, Dr. Clóvis Salgado, representando o presidente
Juscelino Kubitschek nas festas do centenário, esteve, com sua esposa D. Lia e filhos,
em todos os eventos: à reunião cívica, na câmara; ao desfile da juventude e à
apresentação da famosa Banda dos Fuzileiros Navais, do Rio de Janeiro, transportada
em vários aviões da FAB.

As evoluções coreográficas apresentadas foram aclamadas pelos januarenses.
O Ministro Clóvis Salgado determinou a filmagem da Cavalhada do Brejo e,

até recentemente, tivemos notícia de sua apresentação, como filme educativo, em
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várias universidades do Brasil, atestando a beleza do folclore autêntico dos homens
brejeiros.

O Centenário dejanuária teve como coroamento a apresentação de fogos de
artificio feitos pelos exímios técnicos da cidade (os fogueteiros que mantêm acesa
essa arte chinesa antiqüíssima). Era uma profusão de luzes, feericamente emoldurando
as fotografias das autoridades, dos santos padroeiros, iluminando o céu abençoado
da cidade centenária.

1
is

A Primeira Viagem ao Exterior
Estados Unidos

Com a inauguração da represa de "Três Marias" e a importância do evento,
realizavam-se reuniões, seminários, palestras sobre o assunto, em todo o Estado.

O deputado Manoel de Almeida recebeu convite da Comissão do Vale de São
Francisco para uma visita ao Vale do Tennessee, nos Estados Unidos. Manoel ficou
muito feliz com a notícia da viagem e convidou-me para acompanhá-lo

A minha irmã Flor viria de Boa Esperança para ficar com as crianças. Ela e
Dona Maria eram muito amigas e iriam divertir a meninada: ouvir as "histórias" da
Flor e comer os apetitosos franguinhos preparados por Dona Maria já faziam parte
da programação dos garotos.

No dia 2 de março de 1960, saímos do Rio de Janeiro, às 19 horas, do Galeão,
em um SuperConsteliation da Varig. Estavam no aeroporto o coronel Astolfo, Heráclito
Ortiga, José Carneiro, professor Amaral Fontoura e Cléo, D. Eunice Weaver e o
prefeito de Januária, SílvioAzcpedo. Todos muito felizes com a nossa viagem.

Quando o avião levantou vôo, eu, fazendo pela primeira vez aquela maravilhosa
viagem internacional, fiquei muito comovida e apertei, ternamente, a mão de Manoel.
Ele entendeu o meu gesto e me beijou. Rezei, agradecendo a Deus pela oportunidade
que eu estava recebendo, pedindo também pela nossa saúde e das crianças, durante
aquele tempo em que ficaríamos distantes de nossos entes queridos.

Logo começou o piquenique (como se dizia) da Varig: uísques, vinhos,
champanhes, refrigerantes e salgados para aguardar o jantar.

A comitiva era constituída de deputados da Bahia, Sergipe, Pernambuco,
_i_	-
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Depois de muitas horas de vôo, chegamos a Nova York. Achei linda a vista lá
do alto. Era uma almofada alcatifada de todas as cores de lantejoulas, miçangas,
vidrilhos, muita luz brilhando...

Ao descer do avião, tomamos o primeiro banho de neve, aqueles flocos
parecendo algodão, caindo, farfalhando, leves. Muito frio, de doer os ossos.

Fomos recepcionados pelos funcionários da Departamento de Estado, que
ofereciam flores às esposas dos parlamentares.

De Nova York fomos a Washington, onde visitamos a Casa de Washington,
depois o Capitólio, a Casa Branca, igrejas e museus.

A recepção aos brasileiros, na embaixada do Brasil, foi feita pelo casal
embaixador Moreira Salies e Elisinha. Ele, mineiro apaixonado pela terra, conversou
muito comigo quando soube que eu era também do sul de Minas como ele e que o
Manoel era votado nas cidades sul-mineiras.

Lá estavam muitos brasileiros ilustres, prestigiando os deputados, além de
uma grande afluência da aristocracia e de representantes dos meio político e
econômico americano.

Fomos ao túmulo do Soldado Desconhecido, no cemitério de Arlington
(inaugurado em 1864), depositar flores em homenagem aos heróis de todas as guerras
daquele país, em especial a guerra da independência. Eu vi muitas corbelhas no
túmulo de Foster Dulies.

Diante do monumento do grande Abraham Lincoin, Manoel e eu ficamos
tomados de vívida emoção. Nós, que nutríamos admiração pelo célebre lenhador,
que se fez presidente de uma poderosa nação, agora, naquele local, víamos o nosso
herói de perto, assentado naquela cadeira, sério, simpático, com aquele olhar distante,
vislumbrando dias melhores para toda a Humanidade. Manoel, instintivamente, tirou
o chapéu e eu coloquei flores aos pés de nosso ídolo. O nosso filho João Lincoin teve
o nome inspirado naquela figura singular, tão respeitada pelo mundo inteiro.

Numa grande praça estão Lincoin e, depois,Jefferson, monumentos venerados,
protegendo o Capitólio - Câmara e Senado - nas disputas políticas do sistema
bicameral.

Depois de alguns passeios por Washington, os deputados reuniram-se no
Departamento de Estado, antes do deslocamento programado para o Tennessee.

Nessa oportunidade, decidiu-se que viajariam na comitiva os deputados; suas
esposas ficariam em Nova York fazendo compras.

Alegaram que a viagem era cansativa, sem interesses específicos para as mulheres
e outros argumentos, sem sentido prático.
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Manoel protestou logo. Não iria me deixar em Nova York para fazer compras,
pois não tínhamos dinheiro para isso e não me havia afastado dos nossos filhos, de
nossa família, no Brasil, para passear e fazer compras naquela metrópole.

Os chefes do Departamento diziam que eu não iria gostar dos programas,
desgastantes para uma mulher.

Manoel argumentou, com veemência, que eu era uma esposa diferente,
companheira de seus trabalhos como educadora, não só na sua vida parlamentar,
como também na obra filantrópica que criara, as Escolas Caio Martins, em Minas
Gerais, onde a minha dedicação era motivo de elogios não só como professora, mas
pela seriedade, pela devoção sincera manifestada à causa do menor abandonado no
estado e no País. Ponderou que essa viagem representava uma oportunidade de
estudos e de apreensão de conhecimentos, a partir de uma realidade diferenciada,
mas que certamente apresentava soluções de interesse do aprimoramento da educação
e da tecnologia para a produção agrícola e gestão dos recursos hídricos de forma
sustentável e aplicável às nossas escolas, ao longo do São Francisco:

- Márcia tem saúde e saberá admirar a grandeza deste país, sem demonstrar
cansaço físico. Se ela não puder fazer a viagem, voltaremos para o Brasil - colocou,
assertivo.

Manoel era o único deputado de Minas Gerais, onde estava localizada a represa
de Três Marias, o motivo maior pelo qual o presidente Kubitschek designara aquela
comissão para ver, in loco, o Vale do Tennessee.

Depois daquele entrevero, resolvido o impasse para a minha viagem junto ao
Manoel, partimos de Nova York, finalmente, rumo ao Tennessee.

A viagem foi de trem de ferro, que dispunha de salas-de-estar, paredes de
vidro panorâmico, apropriadas para admirar a bela paisagem e o refeitório era um
magnífico restaurante, com música ao vivo. Chegamos em Knoxville muito tarde,
mas eu evitava demonstrar qualquer cansaço, devido às advertências apresentadas,
quando o Manoel exigira a minha presença naquela viagem.

O frio era irritante, mas saímos para conhecer vitrines que, à noite, eram
belíssimas. Jantamos em uma cafeteria. Eu preparava os pratos do Manoel  o meu.
Os deputados achavam interessante a nossa economia. Comíamos bem e pagávamos
menos que o despendido por alguns deputados.

Eles não sabiam, é claro, que eu havia feito um curso de alimentação racional,
pela secretaria de Saúde, em Belo Horizonte.

Eu contarei depois o verdadeiro motivo da resistência à presença de senhoras de parlamentares, naquela
VII orni
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Depois do que eu relatei sobre o valor dos alimentos, das calorias e das
vitaminas, não preparavam as suas bandejas sem a minha supervisão; eram homens
ricos, sem grandes dificuldades financeiras, mas preferiam economizar na alimentação
a fim de sobrar dinheiro para despesas extras.

Manoel  eu precisávamos, realmente, de grande controle nas nossas despesas,
porque a minha viagem era custeada com recursos próprios, sem ônus para o meu
país ou para os Estados Unidos da América.

No dia seguinte, fomos visitar a Tennessee ValleyAuthority-TVA, uma poderosa
organização que exercia a gestão dos recursos hídricos sobre toda a região banhada
pelos rios Tennessee, Mississipi e Missouri.

Era uma autarquia presidida por um general com poder de nomear diretores,
contratar técnicos com o objetivo de aproveitar as áreas inundadas por grande lagos.
A TVA exercia a coordenação de diferentes projetos econômicos e sociais de
recuperação da região, de assistência à população, mas sem transferir recursos
financeiros diretamente às famílias. A ação do organismo envolvia a condução de
projetos, como regularização das águas; melhoria da navegabilidade; fornecimento
de recursos hídricos às unidades hidroelétricas para geração de energia; e
financiamentos e subsídios de interesse regional.

A TVA tinha como premissa o esforço no sentido de integrar os agentes de
produção e serviços regionais, conciliando os interesses dos produtores rurais, das
fábricas de fertilizantes, das unidades de reflorestamento, dos agentes responsáveis
pelo segmento de educação e construção de escolas, parques públicos, bibliotecas
públicas e cooperativas de produção e consumo, numa ação ampla de integração do
desenvolvimento do Vale.

Visitamos depois a represa de Morris-Clinch, rio tributário do Tennessee. Nesta
região a piscicultura era grandemente desenvolvida na represa de acumulação, com
exportação de pescado para todo o país.

O Vale se caracteriza pela exploração integrada de inúmeras represas
hidrelétricas. Dessas, além de Morris-Clinch, visitamos Cumberland e Kingston. A
usina hidrelétrica de Kingston produzia mais energia que Furnas, do Brasil.

Estivemos na Cidade Atômica Oak Ridge, onde tivemos a oportunidade de
conhecer equipamentos e aparelhos ali fabricados e que são enviados às
universidades.

Todos esses trajetos foram percorridos em ônibus panorâmicos, de onde
podíamos descortinar lindas paisagens rurais. A região era muito bonita, com
propriedades próximas e algumas que se divisavam mais à distância e que se sucediam
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num mosaico multicolorido. O meio rural era todo eletrificado, interligado por
telefone, com culturas de milho e arroz formando longos tapetes verdes,
ornamentando as estradas. Nashville é um populoso centro cultural, artístico,
ostentando grandes edifícios, belíssimos monumentos. Conhecemos a faculdade
Wanderbilt, onde estudavam diversos alunos procedentes do Brasil.

Para aquela noite, os programas eram livres, por isso fomos assistir à
apresentação da Filarmônica da Filadélfia. Tivemos uma grande emoção, pois nunca
havíamos assistido a um concerto com aquele tão expressivo número de músicos -
210 componentes. No hotel, tivemos a oportunidade de cumprimentar o spalla da
orquestra, jovem e feliz com o sucesso da noite.

Estivemos visitando ainda a Represa de Hickrorn. Achei muito interessante o
fechar e abrir das eclusas que viabilizavam a navegação entre níveis diferenciados
dos corpos de água. São semelhantes ao Canal do Panamá e Suez. Visitamos a represa
termelétrica de Galiatins Steame estivemos em Memphis, capital do Mississipi. Fomos
para DalIas, no Texas, "Welcome Tourists" era o que se encontrava por toda parte. É
uma bela cidade. Muita luz nas vitrines, variadas, coloridas, superando as de Nova
York e Washington. Surpreendeu-me naquela época um edifício feito de alumínio,
que brilhava à luz de holofotes coloridos.

Em Dailas, tivemos duas senhoras italianas como cicerones, bonitas e educadas.
Falavam espanhol, facilitando as nossas indagações. Vi avenidas floridas e gramados
verdes:

- Como estas flores resistem à neve?
Elas se entreolharam e sussurraram:
- O americano resolve todos os seus problemas, são de plástico. (Hoje, já

temos o plástico no Brasil e, apesar do artifício antinatural, como ajuda).
A energia atômica era aplicada, conforme se informava, para fins e meios

pacíficos. Várias experiências estavam sendo realizadas, naquele Instituto Van der
Graaf. Neste passeio lembrei-me demais de meus filhos. "Tudo aqui é elétrico. Tem-
se a impressão de que, ao entrar neste recinto, somos carregados de energia elétrica,
que é potencializada em alta voltagem no nosso eletromagnetismo, mas sem riscos para
a saúde".

A experiência que mais me impressionou foi a da moça que ficou com o cabelo
em pé, ao colocar a mão no aparelho.

Vários companheiros da comitiva, deputados e convidados, também quiseram
fazer aquela experiência singular, que Manoel queria contar para os nossos filhos. Eu
me recusei a imitá-lo. Imagine, depois de tanto cuidado com o meu cabelo, sedoso,
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além de cuidadosamente penteado e assentado, já preparado para o banquete que a
TVA iria nos oferecer à noite...

No dia seguinte, visitamos muito cedo uma fazenda-modelo. O casal Thompson
era muito simpático, com quatro filhos, todos trabalhando na fazenda, que se
destinava à criação de gado leiteiro.

Havia muita neve e o gado ficava mais tempo nos estábulos. Vi muitas vacas
com os pés enfaixados com tecido grosso, para se preservarem de doenças. Tratava-
se de uma fazenda pequena, com poucos empregados (quatro), auxiliada pelo TVA,
muito bem organizada.

Achei estranho que não nos oferecessem um lanche, um copo de leite. No
centro da mesa, uma bandeja, com frutas variadas, mas de plástico! Ah! a fartura
das fazendas mineiras: era ofensa à dona de casa o visitante sair sem tomar um
cafezinho, com biscoitos, broas e os famosos pães-de-queijo bem quentinhos. Nesse
aspecto, como em muitos outros, não ficávamos nada a dever aos opulentos irmãos
do Norte.

Vi um piano e não resisti. Toquei umas músicas preferidas. Não continuei,
porque me emocionei lembrando-me da minha família, de meus filhos.

Santa Fé, uma bela cidade, a primeira construída no oeste americano, é uma
localidade como as que estamos acostumados a ver no cinema. Casas com telhados
quadrados, mantidos com vigas de toras redondas, extensas planícies e desfiladeiros
ao fundo, por onde cavalgam os caubóis para zelar pelas manadas de gado, e encostas
de elevações, onde se refugiavam os índios nas suas emboscadas. Os pueblos
conservavam as suas habilidades e as suas tradições.

Albuquerque, no Novo México, é uma cidade muito interessante, porque
respeitaram também a arquitetura "puebla" , o teto quadrado, parecendo caixotes
superpostos. Todos os edifícios são ornamentados com motivos coloridos e
variados.

O caubói alegrava aquelas ruas com suas roupas típicas e seu meio de
transporte: carroças ou cavalos. Foi muito agradável o passeio à colônia dos
"pueblos", local de turismo, onde se encontravam pessoas do mundo inteiro. As
"pueblas", enfeitadas com colares vistosos, vestiam-se com muitas saias, todas
imundas, as quais eram retiradas de fora para dentro, como se fossem elas próprias
um guarda-roupa ambulante. Os homens colocavam à venda um artesanato pobre
e pouco autêntico.

Notei que muitos "pueblos" chegavam de carro, "assinavam o ponto" e saíam
para a cidade. Só as mulheres permaneciam na colônia. Tive a impressão de que eles
eram pagos para exercer aquela função (para turista ver).
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As casas são toscas, de barro, feitas pelas índias. Apesar do ambiente desolador
daquela colônia, existem algumas missões protestantes e católicas, pregando para os
índios em missão evangelizadora.55

Existem núcleos "pueblos" no Arizona, em Nevada e muitos no Novo México.
Fiz dois passeios, à parte, quando os deputados foram a uma fábrica de tratores,

no norte.
Estive na casa de um casal americano, que morou algum tempo no Brasil.

Almoçamos muito bem e, mais tarde, fomos para o salão: a senhora assentou-se ao
piano, ele tocando no serrote e eu cantando as nossas músicas brasileiras, desde
"Tico-Tico no Fubá" até "Quem sabe?", de Carlos Gomes. Os filhos do casal tiveram
autorização para passar o dia comigo. Eles também falavam português e cantavam
nossas músicas. O pastor tocava vários instrumentos, mas dizia que o instrumento
ideal para as músicas brasileiras era o serrote, devido à dolência e suavidade de seus
sons.

Fui, à noite, à casa de um médico famoso no país. O médico deu cursos nas
faculdades federais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais; em sua casa todos
falavam o português, o que muito me facilitou para falar sobre o nosso Brasil com a
família. Fiquei muito comovida, porque a mãe do médico, muito idosa, fez a gentileza
de estar presente ao jantar, para me conhecer. As crianças da casa também pediram
aos pais para participar do jantar. Conversei muito com a senhora Wilson, velhinha
como a mamãe, inteligente, contando histórias da guerra. Falou-me que teve três
filhos e que um deles esteve no Brasil com De Eisenhower, o famoso general. Todos
admiravam que eu tivesse seis filhos e de meu trabalho social com o meu esposo.

Os deputados chegaram tarde ao hotel e Manoel já me aguardava no salão.
Colocaram como minha cicerone a senhorita Marysol, filha de portugueses do Porto,
muito educada e gentil, cursando universidade nos Estados Unidos.

Califórnia. A chegada a Bakersfield, pela manhã, trouxe-me muita alegria,
devido à paisagem: exuberante, muito sol, muita luz! Realmente linda! Fomos
recebidos por grupos de representação governamental, televisão, jornalistas. Eu tive
a impressão de estar no Rio de Janeiro, aquele calor, aquela vida na face de todos.

Na prática, foram os protestantes, os colonizadores, primeiramente os espanhóis, depois os americanos
descendentes de anglo-saxões e que ocuparam, como que de assalto, o oeste da América do Norte. Esse
processo acarretou alto nível de subdesenvolvimento, com a contínua exploração e opressão dos índios, que
perderam suas terras, valores e cultura milenar. Esses, antes, eram simples, mas viviam de forma harmónica,
sustentável, digna. Os americanos, em geral, não se dão conta do mal que fizeram ao povo indígena e não
percebem a exploração que permanece sendo infringida aos seus descendentes mestiços. Outros americanos
mais sábios "dão a mão à palmatória" e reconhecem o grande mal que essa cultura fez e continua fazendo aos
povos da terra. Cabem, assim, essa referência e o respeito histórico pelos descendentes de aztecas, maias, incas
1 141-1;1 nn.	 Çn,,n,	nn,.An n	n6,-,5,	R.d,L,
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Bakersfield, em 1952, fora destruída por um terremoto, mas estava sendo
reconstruída para resistir a outros possíveis terremotos. Era uma região rica, com
atividades produtivas na área da agricultura, muito características: grandes parreirais,
lavouras imensas de milho, de batata inglesa, ameixeiras, tamareiras, pessegueiros,
laranjeiras e beterrabas. A industrialização, a armazenagem e a exportação desses
alimentos geravam grande riqueza para a região californiana.

Visitamos também a área petrolífera. São milhares de torres, jorrando o rico
ouro negro, mas suas bases eram aproveitadas com plantações de cevada, beterraba,
cenouras, batatas, cana-de-açúcar. Havia plantações intensas de algodão, amendoim,
alfafa, feno para a alimentação do gado, principalmente o leiteiro, abundante naquela
região.

Vimos preparar a ração para o gado, regada com melaço e enfeitada com
amendoins! Do alto de um morro, vimos 12 mil cabeças de gado em um curral!... O
gado não tem pasto. É criado de forma confinada, recebendo o alimento nos cochos,
do mesmo modo que os porcos.

Visitamos uma fazenda onde assistimos à ordenha mecânico - elétrica.
Acompanhamos o leite até na sua transformação em produto industrializado, numa
fábrica de bombons. Presentearam-me com uma imensa caixa de bombons. Comemos
bombons a viagem toda.

Estivemos em uma escola rural secundária. Lá os alunos freqüentavam as aulas
curriculares, tendo também aulas de música (um piano em cada sala), ginásio com
piscinas e campo iluminado de beisebol.

Naquela época, tudo isto nos impressionou muito. Graças a Deus, o Brasil
também experimentou algum progresso nos grandes centros, mas o meio rural
continua carente e abandonado.

Os supermercados também nos impressionaram. Todos aqueles vistosos
produtos enlatados, da carne à cerveja.

As universidades, na Califórnia, estavam sendo reorganizadas, depois da guerra,
de acordo com o mercado de trabalho. Tal como no Japão, depois da guerra, o
ensino profissionalizante não ficou restrito à escola secundária. As universidades
também estendiam o seu atendimento aos alunos até às áreas profissionalizantes. Era
um trabalho perfeito, porque atendiam alunos carentes e bolsistas do mundo inteiro.
A mulher também tinha acesso irrestrito a todos os cursos, principalmente aos
noturnos.

Nas visitas às universidades e escolas na região da bacia hidrográfica do
Tennessee, o meu interesse era maior devido ao nosso trabalho nas Escolas Caio
Martins e na política. Os deputados elegeram-me secretária da comitiva, porque
viram que desde os primeiros dias eu tomava nota de tudo para o Manoel. Os meus
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relatórios eram copiados para toda a turma, apesar de haver jornalistas credenciados
na comitiva.

Tivemos um almoço rotariano, que foi um acontecimento extraordinário, com
200 homens e apenas eu como representante dó gênero feminino, naquele meio. Não
me constrangia, porque todos eram delicados comigo e Manoel estava sempre do
meu lado. À noite, ofereceram aos brasileiros um banquete com participação de 200
casais americanos.

Durante o jantar, os deputados disseram que eu deveria agradecer aquela
homenagem que era oferecida a mim, por ser a única mulher na comitiva.

As senhoras americanas levavam presentes e flores para a minha mesa.
No final dos discursos, fiz o meu agradecimento, falando dos momentos que

passei dentro de dois lares americanos, onde tive a oportunidade de ver a convivência
harmônica entre pais e filhos, todos cantando músicas folclóricas e lembrando o Brasil.

A homenagem que muito me sensibilizou foi a presença, à mesa do jantar, de
duas crianças, que pediram permissão aos pais para dormirem mais tarde porque
queriam me conhecer.

Terminei fazendo uma apologia sobre a palavra saudade, para justificar a mágoa
queeu já sentia ao se aproximar o momento de nossa despedida daquela terra
encantadora e hospitaleira.

Saudade, que é tida como uma palavra que apenas existe na língua portuguesa,
expressando o sentido da lembrança nostálgica, suave, que sentimos das pessoas e
das coisas que amamos e de que nos encontramos distanciados. Saudade é o pesar, a
tristeza de deixar alguém que nos é especialmente querido. No Brasil, nós nos
acostumamos a externar a nossa saudade através da música, por isso eu iria cantar
Saudade, para me despedir dos amigos americanos.

Cantei devagarzinho, enquanto Sophia, que era encantadora intérprete, ia
traduzindo:

- Saudade, mal estar que se bendiz,
que fere, mas não deixa cicatriz.
Saudade, doce bem que nos tortura,
que o coração maltrata com doçura.

Saudade que me trouxe aqui;
Saudade de beijar alguém;
Saudade, quem é que não tem?
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Gostaram muito porque, no dia seguinte, os jornais locais estamparam
manchetes elogiosas a respeito da homenagem que eu prestara à família americana.

Partimos, no dia seguinte, para São Francisco da Califórnia.
Clima igual ao do Brasil, calor, céu azul. Ao entrarmos no quarto, vimos flores

e frutas sobre a mesa. Nunca vi pêssegos e maçãs tão grandes. Manoel, que não
suportava mais comer enlatados, almoçou frutas.

A primeira visita que fizemos foi à fábrica da Ford. Naquela época, tudo que
eu via me impressionava muito. A beleza dos prédios, o número de operários (2.100),
a quantidade de carros confeccionados em uma hora (53 carros). A disciplina e a
responsabilidade dos operários eram aspectos salientes. Ficamos uma hora observando
a equipe na execução dos trabalhos de rotina e nem um olhava para trás para nos ver!
Cada operário tinha o seu mister. Víamos o começo da confecção do carro e uma
hora depois esse mesmo carro aparecia, naquele salão, já testado.

A Ford era ornada, em toda a sua extensão, com cerejeiras, que estavam,
naquela época, floridas, rosadas, dando um colorido agradável e conferindo um sentido
mais ecológico àquele mundo de máquinas e motores!

Fomos conhecer a Universidade de Stanford, onde também estudam vários
brasileiros e alguns dão aulas de Português. Ficamos satisfeitos ao ver que lá se
estudava a nossa língua e que muitos demonstraram interesse em conhecer o Brasil.
Quando éramos apresentados, alguns queriam saber sobre a vida de Pelé, JK e a
construção de Brasília.

Nesta Universidade, há uma grande igreja e conta a lenda que, no terremoto
de 1922, a torre dessa igreja não foi destruída, atribuindo-se o milagre ao santo
padroeiro. Na restituição do templo houve, então, a unificação das religiões católica
e protestante, apesar da reação dos católicos, em grande maioria naquela região.

Fomos, à noite, ao Instituto de Pesquisa Científica de São Francisco. Os
deputados tiveram oportunidade de falar sobre as possibilidades e os potenciais de
nosso país. Manoel foi muito aplaudido porque era o único representante da região
sanfranciscana, onde estava Três Marias, inaugurada pelo Presidente Kubitschek e já
comentada por mim, quando da inauguração.

Lembro-me de um professor americano dizer aos deputados:
- O Brasil é um país pobre, mas pode ser o mais rico do mundo. Vocês têm o

que nós não temos: água.
Agora, vivendo a crise energética no país, nos anos de 2001 e 2002, com o

racionamento de água, de energia elétrica, avalio o quanto a advertência do professor
era válida!
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Vimos fazendas serem irrigadas com águas de córregos, conduzidas em canais
principais e secundários por enormes extensões, sem perdas, e dessa malha derivando
para canalizações que levavam a gotejadores e aspersores utilizados na manutenção
de plantas, e abastecimento dos currais e bebedouros. Essa água só era adquirida
pelos fazendeiros melhor estruturados financeiramente, devido ao alto preço. Imagine-
se que apenas hoje passa o nosso país a cobrar pelo uso da água nas atividades
agrícolas; prática iniciada, recentemente, no Vale do Paraíba do Sul e que determinará
a ampliação de uma consciência menos perdulária para o uso desse recurso natural
sagrado que é a água.

À noite, jantamos em um restaurante chinês com o cônsul brasileiro, Frederico
Chermont Lisboa e senhora. O bairro chinês tinha o comércio típico, apresentando
tecidos lindos, quimonos, sandálias e bijuterias. Fizemos algumas compras para os
meninos.

Os deputados brasileiros tiveram autorização para uma visita à Penitenciária
Saint Quentin, onde estava preso o famoso Caryl Chesman, que seria executado na
cadeira elétrica, dentro de poucos dias.

Eu preferi ficar no parque, do lado da penitenciária, aguardando a volta do
Manoel. 56

Chesman soube do apelo que os brasileiros fizeram ao governo pela sua
libertação e disse:

- Se eu for salvo, quero morar no Brasil ou na Suécia.

Mas o americano era irredutível. Falei à cicerone que estava me acompanhando:
- Há alguém que se interesse por Caryl Chesman?
E ela respondeu, friamente:
- O advogado dele.
Depois do almoço, italiano, fomos à universidade de São Francisco. Como

sempre acontecia, eu com o meu caderno à mão, anotava tudo que me interessava na
área de educação. Métodos e processos adotados, pesquisas científicas, livros, nomes
de escritores. Nessa universidade, creio que a melhor daquela época, estudavam os
filhos das famílias milionárias do país. Os salões de festas, esportes, salas de aulas e
anfiteatro equipados com luxo e conforto. Apartamentos para rapazes, moças, também

Impedia-me uma questão de consciência o não pactuar com a atitude da cultura americana. Creio no homem
e na sua recuperação e não nos cabe ceifar a vida de alguém que poderia vir a se regenerar. Ademais, paga-se
aqui mesmo. Imagino a intensidade e a recorrência dos problemas de consciência que afligem a quem semeou
o mal. Esse é o maior tormento, a pena máxima, não se permitindo ao sentenciado livrar-se do sentimento de
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para moças e rapazes juntos, o que me chocou! Hoje já vemos tudo isto, com
naturalidade, no Brasil.

Encaminhamo-nos para um confortável salão com máquinas de costura, tábuas
de passar roupa, lavabos e muitas moças, naquele ambiente de trabalho, com um leve
som musical (aliás, quero ressaltar que nos Estados Unidos, em todos os locais que
visitei, havia sempre fundo musical: nas repartições públicas, nos hotéis, nos hospitais,
nas escolas e nas universidades). A música era terapia para o corpo e para a alma, na
maioria dos ambientes.

Ao ver, naquele salão, aquelas jovens passando camisas de homens, outras
engomando colarinhos, outras costurando, não me contive e, discretamente, perguntei
à orientadora da turma:

- Aqui, nesta universidade, estudam as jovens, filhas das famílias poderosas e
milionárias do país. Elas, naturalmente, não farão este trabalho em suas vidas
particulares.

A sisuda professora, olhando bem no meu rosto, disse:
- Muitos casamentos acabam porque a esposa não soube pregar um botão em

uma camisa.
Este diálogo com uma americana ensejou-me a oportunidade de conversar

muitas vezes com as nossas jovens das Escolas Caio Martins, meninas pobres e que,
naturalmente, precisariam aprender a lavar, passar roupa, cozinhar, fazer doces.

Também, foi motivação para minhas aulas, como professora de Prática de
Ensino, no Elefante Branco, em Brasília, indiscriminadamente me dirigindo às
professorandas das cidades satélites de Brasília, ou às filhas de senadores, deputados,
industriais e funcionários da capital que se instalava no Planalto Central.

Como me enriqueceram as viagens que pude fazer! Oxalá todas as pessoas,
principalmente os educadores, pudessem conhecer o mundo.

O último passeio, em São Francisco, foi num iate pela baía, no Oceano Pacífico.
A água do Oceano é escura e muito fria. São Francisco é a mais linda cidade dos
Estados Unidos, com majestosas pontes suspensas com audácia por uma infinidade de
cabos de aço, que conferem a elas uma aparência de fragilidade, mas ao mesmo tempo
de insustentáveis leveza e beleza, sobrepairando o Pacífico por sobre extensões oceânicas
extraordinárias que interligam áreas de terra da cidade a outros centros e ilhas.

À noite, jantamos num restaurante japonês. Comemos sukiaki e bebemos saquê,
servidos por lindas gueixas. O salão desse restaurante movimentava-se, de modo que
todo o panorama feérico daquela cidade se apresentava aos freqüentadores do local.

No dia seguinte, num avião a jato, viajamos para Chicago, que é cercada pelo
lago Michigan. Os passeios maravilhosos, principalmente o Conservatório de Flores
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e Plantas, com amostras do mundo inteiro. Vimos lá o nosso pau-brasil, majestoso,
na sua cor sangüínea e vivaz.

O frio é intenso, os lagos cobertos de gelo, permitindo que se andasse um
quilômetro lago a dentro, naquele mármore gelado. Afloravam por vezes buracos em
áreas de gelo mais fino, em muitos pontos, e onde os homens pescavam (acho, com
um certo risco). Atravessamos de um ponto da cidade a outro de helicóptero.

Fomos para Madison assistir às prévias eleitorais. O candidato John Kennedy
era o preferido das multidões. Católicos e protestantes o apoiavam, assim como os
imigrantes latinos; mesmo os descendentes de irlandeses, os grupos étnicos, a classe
trabalhadora e a classe média, em geral, se identificavam com suas idéias liberais de
democrata; as mulheres, com seu porte altivo e bonito.

Conhecemos as máquinas onde se realizaria a votação. Como, naquela época,
encantou-nos aquela tranqüilidade no cumprimento do dever cívico. Homens,
senhoras com os filhos, aproximaram-se daquele recinto, sem alarde, sem propagandas
berrantes, democraticamente.

Depois de trinta e tantos anos, hoje, no Brasil, superamos todos os limites e
somos exemplo mundial da capacidade de realizar eleições abertas e democráticas,
apuradas quase que inteiramente de forma eletrônica e utilizando recursos de
contabilização virtual, o que minimiza fraudes e viabiliza resultados finais em tempos
recordes. Não foi o que se observou na última eleição realizada na nação do Norte,
e da qual resultou a controvertida posse do candidato Bush, vários meses após a
realização da eleição.

Depois de passar em Milwaukee, nos Grandes Lagos, voltamos a Chicago, que
era considerada antes a "cidade do crime", mas se preparava para ser uma bela
metrópole, com a ajuda dos poderes públicos. A "Cidade do Cinema" é uma exposição
do que fora Chicago: caubóis dando tiros, cavalos disparados, correndo pela cidade,
com justiceiros à procura dos bandidos, nos motéis, casas de jogos, bares cheios de
cafetinas à roda dos fregueses. Achei muito interessante. Não sei se ainda existe essa
exposição.

Visitamos Buffalo, uma bonita cidade, as ruas muito movimentadas, comércio
variado e a presença dos esquimós, com menos de um metro de altura. Os deputados
viram fábricas e eu visitei uma universidade, acompanhada por uma brasileira do
nosso consulado.
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. ( Canadá
Ao atravessarmos a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, onde se

exige a apresentação dos passaportes para "visto", apesar de não haver nenhum sinal
para demarcação limítrofe, só um simples portão, há dezenas de soldados, de un
lado e do outro, protegendo a linha divisória dos dois países.

Ao olhar as montanhas Rochosas, cobertas por extensos lençóis de gelo, sofri
um impacto violento. Não me contive. Chorei muito pensando nos meus filhos, tão
distantes!

Aquela paisagem agressiva, com casas, árvores, estradas cobertas de neve,
apresentava-se como outro lado de um mundo diferente.

Fomos a Niagara Falis que é uma das maravilhas da natureza. Aconselharam-
nos a aguardar a noite e presenciar a beleza das águas iluminadas. Era o ponto alto
do turismo aquele espetáculo. Visitamos também Montreal e Ottawa, de lindas
vitrines, com capas de pele, lãs coloridas e pelerines, próprias para aquele frio. O
artesanato apresentado pelos esquimós era exótico, mas muito caro.

Pegamos o avião à noite para Nova York. As luzes do avião se apagavam para
que os passageiros se deliciassem com a beleza, a magia, daquela cidade maravilhosa,
vista do alto. Era uma almofada de cetim, imagem que já tive a oportunidade de
expressar, bordada de lantejoulas e de miçangas, de todas as cores, brilhando naquela
imensidão.

Fomos diretamente para o hotel Sheraton, um belo edifício de 20 andares,
onde estavam algumas senhoras de parlamentares, que não fizeram a viagem.

O dia seguinte era Domingo de Ramos e, na catedral de São Patrício, iríamos
receber a bênção do Cardeal Spellmann, as folhas de coqueiro e as palmas bentas.

Almoçamos na residência do cônsul brasileiro Carlos Eduardo e sua esposa
Lizita, uma senhora encantadora.

Os deputados exigiram comida típica brasileira - feijoada - pois já estávamos
cansados de tanto consumir enlatados e embutidos.

Fomos conhecer o Empire State Building, com 120 andares, na época o mais
alto do mundo. Foram construídas, posteriormente, as duas torres do World Trade
Center, ambas inteiramente destruídas na tragédia do dia 11 de setembro de 2002,
no ataque terrorista desfechado contra esses monumentais edifícios, levando à morte
milhares de pessoas.
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Depois fomos ao Macy's, onde fizemos pequenas compras para as crianças.
Fomos logo para o apartamento preparar algumas malas. Manoel fazia a conta dos
gastos que fizemos na famosa loja. Não podíamos gastar muito.

Aproximei-me da janela e vejo três pessoas, olhando para o alto do hotel.
Voltei à janela. Chegaram mais pessoas. Decidi suspender a vidraça e também olhar
para o alto. Grito, apavorada:

—Manoel, fogo! Manoel, incêndio no alto do hotel.

Calmamente, ele responde:
- Márcia, até incêndio você quer arranjar para o seu diário?

- Venha ver, Manoel. Até o corpo de bombeiros já está lá em baixo.

Ele correu à janela e viu o que se passava:

- Vou avisar o Padre Medeiros Neto e os outros deputados.

Fiz as malas e a minha frasqueira, rapidamente.
Eu sabia que uma senhora de um deputado se encontrava no outro apartamento.

Eles tiveram um ligeiro atrito e ele saíra do hotel. Bati à porta do apartamento e
avisei-a do que estava ocorrendo. Já traumatizada, ela começou a chorar.

- Vamos depressa preparar as suas malas.
Ela ficara em Nova York fazendo compras; portanto, sua bagagem era enorme.

Estávamos, no hotel, somente o Padre Medeiros Neto, a minha amiga, Manoel e eu.

No elevador não permitiam que descêssemos com nossas malas. Só podíamos
levar maletas com dinheiro, traveller's-check, jóias, documentos e agasalhos.

Ficamos, até duas da manhã, na rua, aguardando a extinção do incêndio.
Final feliz: o deputado e a esposa se abraçaram ternamente, quando descíamos

as escadarias do hotel Sheraton. Alguns meses depois, li a notícia de que o baile de
gala, comemorativo da eleição do presidente Kennedy, aconteceu nos salões do hotel
Sheraton, completamente restaurados.

Ficamos parte da Semana Santa em Nova York, onde os católicos participavam
de todas as solenidades alusivas à paixão de Cristo; mas, como se encontravam
distantes no tempo e no espaço as minhas reminiscências, tão cálidas, de quando
entoava os cânticos sacros na minha pequena cidade no sul de Minas.

Visitamos o prédio das Nações Unidas para uma reunião dos deputados com
funcionários do Departamento de Estado americano para apresentação de relatórios
e despedidas formais.

O chefe do Departamento comunicou ao Padre Medeiros Neto que, à noite,
haveria ainda uma recepção para os brasileiros.
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À hora marcada, chegamos a uma residência aristocrática, rodeada de jardins
iluminados, guardas nos enormes portões de ferro, muitos carros.

Manoel  eu fomos logo convocados a comparecer a um salão, onde estava uma
senhora muito idosa, bonita e sorridente.

Ela colocou o "lorgnon" em cima de mim e me olhou, da cabeça aos pés,
abanando levemente a cabeça. Chamou a intérprete, Miss Sophie Keeler, e disse para
traduzir o que ela ia dizer:

- Vamos prestar uma homenagem especial a Mrs. Almeida. Ela foi observada
com muita atenção em toda a viagem pelo interesse que demonstrou pelas coisas do
nosso país, principalmente pelo modelo educacional adotado nos colégios e
universidades, fazendo perguntas muito pertinentes e relatórios das visitas às nove
universidades que conheceu. O seu comportamento nas recepções festivas foi também
avaliado, o seu discurso sobre a família, no Novo México e a sua viagem no iate, pelo
Pacífico. Pudesse o Brasil mandar sempre visitas como a de Mrs. Márcia. Ela vai ser
condecorada por mim, juntamente com outras personalidades e autoridades de São
Francisco e de Nova York.

À proporção que Sophie ia falando, as minhas pernas começaram a tremer. O
Manoel segurava o meu braço para me dar coragem.

Somente no dia seguinte os nossos cicerones, que se tornaram nossos amigos,
Bili e Neiid, contaram ao Manoel o motivo da homenagem que me fora prestada. O
Departamento de Estado havia cancelado a visita de esposas de deputado naquelas
viagens, porque duas senhoras beberam muito e quase se atiraram ao Pacífico, naquele
tradicional passeio de iate. Daí a reação à minha viagem; mas, como o Manoel fora
irredutível na sua decisão, tudo acabou ficando bem porque cederam às suas firmes
ponderações.

Fiquei depois sabendo do caso, em Brasília, mas também nos afirmaram que
não eram as esposas verdadeiras, mas companheiras de viagem de dois deputados do
Nordeste.

Quando entramos no salão já estavam lá o embaixador Moreira Sales e Eiizinl.ia,
a consulesa Dora Vasconcelos, Dr. Miraglia e dona Ordália Leite, alguns professores
brasileiros e famílias que gostavam do Brasil.

O Dr. Miraglia, chefe do Departamento de Comércio do Brasil nos Estados
Unidos, conversava com o cônsul Eurico Nogueira Ribeiro. Aproximaram-se de nós
dois governadores, sendo um da Austrália que se interessava pelo Brasil, especialmente
por Kubitschek e Peié. Estavam na recepção generais que ostentavam fardas cobertas
de medalhas.
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O Dr. Moreira Sales, como já disse, do sul de Minas, estava eufórico com a
homenagem que me prestaram. Ele disse que uma semana atrás fora homenageado
Kruschev, premier da União Soviética, naquela mesma residência.

A bonita senhora, já bastante idosa, que me condecorara naquela noite, também
tinha outras comendas e medalhas do governo americano, por proporcionar aos
visitantes selecionados aqueles momentos de alegria e gratidão do povo americano.
Manoel ficou muito satisfeito com a homenagem que me foi prestada e dizia para os
deputados amigos:

- Eu não disse que a Márcia visitaria o Tennessee e que ela iria apreciar a
viagem como professora? —e emendava com uma ponta de vaidade pelo meu sucesso:

- Ela vai mandar cópias dos relatórios para todos vocês.

No dia seguinte voltaríamos, graças a Deus, ao Brasil. Eu já estava com muita
saudade das crianças e passaríamos a páscoa com a família.

Estivemos algumas horas em São Domingos; depois, pisamos em solo brasileiro,
em Belém. Sobrevoamos a ilha de Marajó, o Amazonas, a foz do Rio Tocantins,
algumas aldeias de índios. A beleza verde das nossas matas, os nossos rios, o nosso
Brasil, despontavam ao longo do horizonte. Já se via a linha Belém-Brasília, aberta
na forma de um longo corredor no meio da mata, marco da ligação física da região
sul do país com a Amazônia brasileira, e que iria integrar economicamente aquela
região ao resto do país.

Chegamos no nosso Rio de Janeiro e no aeroporto já encontramos os parentes
e amigos que nos aguardavam. Do aeroporto, de carro, voltamos para Belo Horizonte>
para a nossa rua, a nossa casa.

Comprei no Macy's um enorme coelho para a caçula Ritinha, e entrei em casa
carregando-o nos braços. Meu Deus, que felicidade, depois de quase dois meses beijar e
abraçar os nossos filhos, nossos irmãos, nossa família. Foi a páscoa mais alegre que vivi.

3 T Atividade Parlanientar
Manoei de Almeida trabalhou muito como Deputado Estadual, apresentando

bons projetos à Assembléia Legislativa (1955 a 1959), tais como:

1.Projetos e Emendas em favor das Escolas Caio Martins, com ênfase na
experiência nova no campo da educação integrada, para ajudar com especial
tncn n bnmem As-> rmr,r , , ,',.n . , ,l,.,
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2. Carteira Predial, constituindo importante beneficio para praças da Polícia
Militar, mediante projeto convertido em lei, de amplo alcance social e de
evidente sentido humano.

3. Projeto de promoção (ascensão) à patente superior, quando da aposentadoria
de praças e oficiais, da Polícia Militar.

4. Projeto da criação do Departamento Social do Menor (DSM), esforço vitorioso
pela ordenação da política estadual de amparo ao menor.

S. Projeto de Melhoria das Condições de Trabalho da Hidrelétrica de Furnas:
projeto para a humanização do empreendimento, através de medidas que
minorassem os efeitos da inundação, no patrimônio afetivo e material da família
sulmineira.

6. Projeto de Construção da Represa de Três Martas: principal incentivador da
construção da Represa (do empreendimento da barragem e eletrificação do
Vale), quando interesses estranhos e forças políticas poderosas tentavam relegá-
la a segundo plano (ver capítulo 32).

7. Colégio Tiradentes: principal inspirador do dispositivo legal que criou o
colégio, atualmente orgulho da Polícia Militar, prestando inestimáveis serviços
à educação de filhos de militares e civis do Estado.

8. Projeto de Coordenação da Valorização Socioeconômica dos Rios Grande e
Sapucaí.

9. Projeto do Condomínio do Pium-i, transformado em lei, permitindo o
aproveitamento das terras drenadas pelo DNOS, com importantes benefícios
para a economia do Estado e para a região do Alto São Francisco.

10. Iniciativa de Projeto de Lei, assinada pelo presidente Kubitschek, transformando
a Escola de Farmácia e Odontologia, de Alfenas em órgão federal, trazendo
hoje evidentes benefícios para a cidade de Alfenas, e para todo o Sul de Minas
e norte de São Paulo.

11. Projetos infra-estruturais: construção de estradas, pontes, barcaças e de rede
de transmissão de energia elétrica para vários municípios do Estado de Minas
Gerais.

12. Escola Agrotécnica de januária, para a qual já dedicamos o capítulo 34.

Manoel de Almeida foi um dos deputados incluídos na relação dos "10 melhores
deputados" da Assembléia Legislativa no período de 1955 a 1959.

Como já comentei linhas atrás, Manoel de Almeida não desejava disputar a
Câmara Federal, para não se afastar das Escolas Caio Martins, mas Benedito Valadares
o incluiu na relação dos candidatos, admoestando-o com aquela expressão:



&QW,8
420 - Márcia de Sousa Almeida

- Você está com o prato cheio; trabalhou muito e fez jus ao título de um dos
"melhores do ano".

Partimos, então, para a luta eleitoral, em todo o Estado.
Manoel  eu não ficávamos juntos, durante a campanha; ora ele ia para o sul e

eu para o norte; depois, invertíamos os rumos: eu ia para o sul e ele para o norte. Os
nossos filhos, apesar de jovens, já nos ajudavam muito; nossos familiares, os de
Manoel  os meus, amigos, compadres, enfim, o estímulo era geral, permitindo chegar
à vitória final.

Manoel teve como registro eleitoral o número 241, que lhe trouxe muita sorte!
Foi eleito para a Câmara Federal, no dia 3 de outubro de 1958, para a

legislatura de 1959 a 1963, com 24.567 votos, na legenda do PSD; foi diplomando
no dia 13 de dezembro de 1958.

Fomos todos à posse de Manoel, no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes.
Meu irmão, João, levou o meu pai, que não conhecia o Rio. Ele ficou muito feliz.
Quando foi à praia, ficou escandalizado:

- Vi léguas de mulheres peladas e homens feios, barrigudos, de calção —contava
ele aos amigos e compadres da nossa terra.



Aconselhando-se com os pais

Flor e suas histórias
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A Político e os "Santinhos"



Tancredo Neves

O Dr. Tancredo Neves com a
esposa D. Riso/eta e filha,

recebem o Deputado Manoel de
Almeida, D. Márcia, Coronel

Astolfo Vicente Maria, Arthur
Vicente Maria, João de Sousa e a

esposa O. Beatriz e outros
amigos, quando do lançamento

de sua candidatura para o
Governo de Minas Gerais

A ênfase na defesa
de seus ideais
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No lançamento da candidatura de Tancredo Neves para Governador,
Benedito Valadares toca no meu ombro dizendo:

- Está vendo o meu menino, como está??!!!
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Porto de São Francisco

A Lancho Caio Martins em
Pira para e singrando o Rio
Corinhanha

A lancha construído sob
orientação do então Capitão
João José de Almeida, com o
apoio de Arnaldo Gonzaga e
projeto do Eng. Arq. Heráclito
Ortiga. Na foto Manoel de
Almeida, Capitão Pedrinho Silva
(o Pedrinha do Anjo Verde) e um
aluno da Caio Martins



O governador Cloves Salgado, em
Januária.

Flagrantes da Vida de
Januária, São Francisco
e Urucum



com

Flagrantes da Vida de Januária, São Francisco e Urucuia

Manoel e Raimundinho
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Flagrantes da Vida de
Januária, São Francisco

e Urucuia

Inauguração da Escola do Urucuia: Castelar Guimarães, Bento Gonçalves, Pimenta da
Veiga, Manoel de Almeida. Os bandeirantes recebem a comunhão das mãos do arcebispo

Dom José Newton de Almeida
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Casa da Plombagina
Morei por algum tempo no bairro do Prado, em Belo Horizonte, por

conveniência, próximo do Departamento de Instrução-DI. Adquirimos após dois
anos de casados, tão logo pudemos, uma casa na rua Pio mbagina, no Alto Floresta,

número 574, onde nasceram Cláudio e Fernando, em trabalho de parto natural,
enquanto Maria Cvli nasceu no hospital São Lucas, assim como Maria Angela, João

Lincoin e Ritinha. A Santa também residiu nessa casa, depois de casada com o
Amadeu Tavares.

Ao lado dessa casa, adquirimos o lote do número 562 da mesma rua, onde
construímos uma casa bastante confortável, com a dificuldade própria do esforço
que se faz buscando algo mais definitivo do que possuíamos até aquele momento. Foi
feita aos poucos, segundo os padrões da época, sólida, ampla, com dois pavimentos
e visual muito atraente e moderno, porém sóbrio, com sua fachada de paredes brancas
e arredondadas, no formato de torreão e seu gracioso movimento de telhados.
Mantivemos um jardim fronteiriço com tanque para peixes e um quintal, onde
tínhamos um pomar e no qual os meus filhos podiam brincar com total segurança,
com plantas, horta e seus bichos de estimação.

Tínhamos salas em dois ambientes, onde ficávamos reunidos, ouvindo na
vitrola a nossa coleção de clássicos em 78 rotações. Ali meus filhos aprenderam a
gostar da Nona de Beethoven, das Estações de Vivaldi, dos temas marciais de
Wagner, da música cerebral de Bach, do emocionante 1812, de Tchaikovsky, do
extasiante Bolero, de Ravel, e de tantos outros, como Chopin, Mozart, Debussy,
Vilia Lobos e os populares brasileiros Pixinguinha, Lamartine, Donga, Ari Barroso,
Almirante, Braguinha, além de outros que nos encantavam e às crianças, como na
edição vermelha e inquebrável do Tico-Tico no Fubá. Nesses tempos, sem televisão,
o rádio, a música e os filmes em 16 milímetros preenchiam nossos momentos de
aconchego familiar.
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A rua Plombagina, apesar de íngreme, era simpaticamente revestida de
paralelepípedos no formato de pés de moleque, onde os meninos desciam
vertiginosamente em suas tábuas untadas de sebo, nos carrinhos-de-rolimã e nas
bicicletas sem freio, para o meu desespero.

Essa casa foi palco de nossas vidas, de celebração de vitórias, dias alegres e
outros tristes, tantas eram as contingências vivenciadas. Além dos nossos filhos, por
períodos de trânsito, tratamento ou por outros motivos, moraram também lá conosco
o ceguinho José Augusto; o deficiente físico Manoel; a Margaridinha, com seus
problemas de pele; a Fátima, com sua hidroencefalia, jovens que se integraram a nós
como se filhos fossem. Dessa casa apenas saímos quando nos mudamos para Brasília
e hoje nela reside o João Lincoin com sua família.

A vizinhança foi para nós um sustentáculo, considerando-se necessidade de
nos ausentarmos continuamente, para as viagens às Escolas espalhadas pelo território
de Minas.

Assim, gostaria de registrar o meu carinho e o reconhecimento pelo apoio e a
amizade ao longo de tantos anos, lembrando aqui, entre outros:

D. Luzia Rovay e o Seu Nelson Nunes, seus filhos amigos de meus
filhos, Willian e Paulo; a D. Maria e o Seu Dante Cortizo Sachetto, e os filhos
Márcio, Nívinha, Dantinho (que regulava com a Maria Cwli e o Cláudio), Cláudio
Sachetto (que aprendendo a andar ainda, fugiu com o Fernando para a Rua Cristiano
Machado, onde havia um perigoso córrego, ó tempos de aflição!), Marcelo, Dedée
Guilherme; o severo Pastor Casemiro de Oliveira, com atuação na Igreja e no
Colégio Batista Mineiro, e sua esposa D. Luzia, suas lindas filhas Dulce, Zaly,
Eunice, Celene, Ziza e Bina (tão dadivosa, mesmo imobilizada numa cadeira de
rodas) e o caçula Casemirinho, hoje arquiteto, muito ligado ao Cláudio; D. Belinha
e o Senhor Vierno, com os filhos, Edna, casada com Rômulo e Eunice, e as netas
Sueli e Suzi; Marli, que também morava na casa da frente, era inseparável
companheira das travessuras da meninada na rua; Sr. Joaquim e D. Hilda, donos
da marcenaria e pais dos professores José e Antônio Cintra, da UFMG; as lindas
meninas, netas, filhas e sobrinhas das Donas Risoleta, Lurdita e Teresinha, a Ádila,
Beth, Jamile e Célia, além dos jovens irmãos Lúcio, Geraldo, Carlos e Evandro; o
Sr. Paira com seu pomar repleto de pêssegos, para tentação dos meninos e
malabarismos sobre os muros.

Na rua Plombagina, mais acima, morava minha sobrinha Tide, com o Toninho
e filhos, Rosa Maria, José Alberto e Joe; posteriormente, a Miralda e o Sérgio Castelo
Rranra	nç fiffine Ç,'rn A11,.,.t,,	, ri;i..	i-..
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Colégio Batista Mineiro. Por ali por perto, o sr. Alysson tinha um projetor de filmes,

e para lá íamos ver cenas divertidas do Charles Chaplin, dos Três Patetas e do Gordo

e o Magro, exibidos para toda a rua.

Na rua Guaranésia, mantínhamos contato permanente com a generosa prima

D. Vicentina São Thiago, a quem chamávamos Senhorita, madrinha "Surita" do

Fernando, e seus filhos Alberto, Ana, Cremilda, Berta, o Padre Cândido São Thiago

e Teresinha.

Tempos de Joubert, Heliodélvio, que pedalava uma bicicleta ao contrário, os

Mafra, dos Drubisky, Aurora Sobrosa, Sandra Mattos, companheiros dos meus filhos.

Das peladas no Galena, no campo do Alto Colégio Batista, onde a integração era
feita em torno do futebol.

Nos quarteirões próximos, naqueles tempos de comércio distante, nós nos
socorríamos com o Senhor Rocha, com quem mantínhamos caderneta e ao acertar as
contas ele dava balinhas para as crianças; o Gaudioso, das bananas caturras.

Porque podíamos lá chegar com uma rápida caminhada, a Maria Cali estudou
no Colégio Santa Maria.

No Grupo Cristiano Machado, dirigido pela severa D. Edith, estudavam os

meus filhos Cláudio e Fernando, e sempre gentis, na hora do recreio, ofereciam sopas
(com 8 e 7 anos, respectivamente, pode?!) às meninas mais graciosas, contudo, com
correção, também, cantavam e coroavam Nossa Senhora com flores, vestidos de
garbosos príncipes com suas roupas de cetim azul, boinas, penachos, sapatos de
fivela e espadas. Estudaram depois no Colégio São Miguel Arcanjo, tanto na Floresta,
quanto na Renascença, assim como no Colégio Batista Mineiro, até a mudança para
Brasília.

A Maria Ângela, de pastorinha, cantava nas coroações de N. S. de Fátima e
estudou no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Serra. João Lincoin começou a
estudar em Belo Horizonte, mas em seguida, com a nossa transferência para Brasília,

fez praticamente todos os seus estudos lá, assim como a Rita Heloísa, que também

iniciou seus estudos na nova capital.

Freqüentávamos a Igreja de São Pedro, do Padre Belém, onde comemoramos
nossas Bodas de Prata e trabalhávamos em favor da paróquia, nas festas e
barraquinhas.

Foi-nos possível estabelecer uma rede de relações de muita amizade nas
imediações de nossa casa da Plombagina, mesmo que nossa vida tenha sido de absoluta
dedicação à Escola, onde estávamos inteiramente envolvidos, por todo o tempo, nas
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festas de Natal, nos feriados, nas férias escolares, permitindo aos meninos usufruírem
um rico e diversificado aprendizado, convivendo em harmonia tanto com a vizinhança,
quanto em bases de total igualdade, com as nossas crianças das escolas Caio Martins,
das quais eram amigos inseparáveis.

lumo a Brasília
Em outubro de 1955 é eleito Presidente da República Juscelino Kubitschek de

Oliveira, que toma posse no dia 31 de janeiro de 1956, no Rio de Janeiro, no Palácio
do Catete.

O discurso de posse do Presidente foi bem aceito pelas classes políticas e
militares, devido à apresentação de seu Plano de Metas, privilegiando setores de
energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação.

O Presidente Kubitschek estimula a diversificação da economia nacional,
aumentando a produção de insumos básicos, máquinas, equipamentos agrícolas, a
implantação de unidades de fabricação automotiva, principalmente na região do
ABC Paulista, e construção civil.

Em 1957, inicia-se a construção da Nova Capital, no Planalto Central, Brasília.

A construção do novo Distrito Federal visou a eliminar principalmente as
desigualdades existentes entre o homem do litoral e o do interior, levando o progresso
às regiões menos favorecidas, a fim de minimizar as distorções sociais e econômicas
reinantes, prejudiciais à verdadeira integração nacional.

O nascimento de Brasília obedeceu a um determinismo histórico. A idéia da
transferência da Capita! Federal para o Planalto sedimentou-se na alma popular.

Havia grande oposição à mudança da capital, na esfera política, na Câmara
Federal, por deputados contrários ao Presidente, mas o povo, de modo gera!,
compreendia que a interiorização era necessária, pois o Rio de Janeiro já não
possuía condições (desde aquela época) de evitar o agravamento das implicações
econômicas, demográficas, com o excesso da aglomeração na faixa litorânea do
país.

Havia, na Câmara Federal, os chamados Deputados Mudancistas. Manoel era um deles.

No trecho a seguir está a prova de que ele enfrentaria todos os problemas para
auxiliar a mudança da Capital:
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- Levarei (dizia ele emocionado) os meus seis filhos para matriculá-los nos
estabelecimentos de Brasília, certo de que ali o seu aprendizado não sofrerá solução
de continuidade.

A nossa filha Maria Cwli estava em seu último ano do Curso Normal, no
Instituto de Educação de Belo Horizonte.

Os professores do Instituto de Educação preocuparam-se com o afastamento
da aluna. Convocaram-nos para evitar aquele impasse, mas Manoel estava irredutível
e dizia:

- Agradeço o interesse dos professores, mas trata-se de uma decisão maior
que as minhas preocupações pessoais no sentido da continuidade de meus filhos em
Belo Horizonte, na certeza de conclusão da formação assegurada para eles.

E concluiu:
- Trata-se de uma decisão nacional, da transferência da capital e precisamos

demonstrar com o nosso próprio exemplo nossa inabalável disposição e a do Presidente
da República de que essa mudança é definitiva para todos nós brasileiros. Assim,
fiquem tranqüilos...

Em Brasília, os oposicionistas quando nos viam diziam, zombando:
- Um, dois, três, quatro, cinco, seis... filhos!!!
Em casa, comecei a nos preparar para o comparecimento de toda a família à

inauguração da nova Capital.

Manoel partiu no dia 18 de abril, de avião, levando a Maria Celi, o Cláudio,
o Fernando e a Maria Ángela. Eu sairia de madrugada, no dia seguinte, na Rural
Willys, que seria dirigida pelo cunhado e amigo, José Carneiro, com minha irmã
Flor, João Lincoln e Ritinha, que iria no meu colo. Também faria a viagem com a
família o nosso sobrinho Arthur. Todos brincavam e cantavam para vencer a monotonia
da viagem. Setecentos e sessenta quilômetros e retas intermináveis que desbravaram
de vez os cerrados do Centro-Oeste...

A minha irmã Flor e eu preparamos merenda farta para todos, leite, refrigerante,
muita água, roupa de cama, toalhas e cobertores. A viagem foi agradável até Três
Marias, onde todos os carros que iriam à nova Capital se reabasteciam no único
posto de gasolina existente naquela longa estrada asfaltada. Centenas de carros,
ônibus, levando gente do sul do país para a "Capital da Esperança". Havia um
batalhão da Política Militar de Minas que percorreria todo o caminho em marcha
militar durante vários dias... Passamos pela cidade de Paraopeba, depois João Pinheiro,
onde compramos mais pães e biscoitos em um bar e partimos, para logo alcançar
Paracatu.
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Flor e os meninos cochilavam, mas eu cantava, falava, contava casos para
ajudar o José Carneiro a afugentar o sono. A viagem era muito longa e cansativa.
Quando vimos afinal as luzes, brilhando como estrelas que caíam do céu, gritamos
emocionados, José e eu:

- Brasília! Brasília!
Cada vez nos aproximávamos mais daquela claridade na escuridão da noite,

mas não encontrávamos a estrada que nos levaria ao tal ponto luminoso! Era um
emaranhado de centenas de carros buzinando, gente gritando, sem saber que caminho
pegar para entrar no Plano Piloto. A gritaria e o buzinaço eram infernais. José
Carneiro, sempre calmo, agora falava alto também, pedindo ajuda. Afinal, um ônibus
acerta o enigma: quando o certo seria o motorista entrar à direita, em Brasília (na
concepção modernista dos trevos do Plano Urbanístico de Lúcio Costa) era o
contrário, deveria o motorista entrar à esquerda... daí a confusão geral.

José ia, insistentemente, perguntando no meio daquele caos:
- Preciso chegar perto da Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima.
- Então entre naquela faixa! (José entrava no trevo, mas saía na direção oposta).
- Puxa, ensinou errado. - dizia oJosé, já um pouco descontrolado, ele que é a

tranqüilidade em pessoa!

Continuávamos insistindo com os que ali estavam, à procura da SQS 108,
onde ficava, no final da entrequadra sul, no bambolê com a SQS 109, a Igrejinha de
Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul.

Hoje estes termos Asa Sul e Norte, trevo, bambolê, Superquadra, Quadra,
Entrequadra, Conjunto, Bloco, Parkway, W-3, L-2, Eixo Monumental, Eixo
Rodoviário, Eixinhos, Esplanada, Plataforma, etc., estão incorporados ao linguajar
do brasileiro, popularizados a partir de Brasília. Mas para quem chegava uma primeira
vez, essas siglas todas eram o fim do mundo!

Deviam ser onze horas da noite quando chegamos perto da Igrejinha de Fátima.
Eu estava com o mapa que Manoel deixara comigo, mas não acrescentava

muito naquela cidade com traçado não convencional e onde todo mundo "era de
fora" ou candango, e não havia ainda absorvido toda aquela nomenclatura inovadora.

Falei o endereço com uma pessoa, um trabalhador que passava!
- O broco H é aquê todo iluminadim lá dianti cum aquéla gente toda

trabaiando lá nele, a senhora num tá vendo lá diante, oxente?
respondeu com um sotaque cantado e esperto, visivelmente nordestino.
- Uai, tá tão perto assim, sô? Brigado, sio moço. Dizíamos nós, trazendo

o jeito mineiro para o linguajar "brasilianês", que se implantou com o tempo e
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que ficou parecido com o falar de todas as partes e de todas as gentes do
Oiapoque ao Chuí, como uma bela fusão de todos os sotaques brasileiros. Surgiu
com o tempo um jeito de falar especial que parece "não ter nenhum sotaque",
pois incorporou todos os jeitos de se falar no país. Depois de algum tempo de
convivência naquela "babel", ninguém mais saberia dizer de onde você era, se
paulista, mineiro, gaúcho, nordestino, tudo virando uma mistura só... não apenas
quanto à linguagem mas aos valores também, fundidos numa amostra do conjunto
do povo brasileiro.

Aproximamo-nos mais do bloco e obtive a seguinte informação:

- Neste bloco, minha senhora, vão ficar todos os Bispos do Brasil!

Fiquei desolada!

- Meu Deus, o que faremos?!

Ritinha já estava chorando! Todos nós estávamos cansados, sentíamos o
estômago vazio, sem água.

Eu disfarçava as lágrimas, angustiada, com aquela situação! Alguns mestres de
obra e candangos que trabalhavam por perto, vieram conversar comigo.

- Nós estamos preocupados com a senhora e os seus familiares. Vamos
desocupar um apartamento em que estamos enquanto tocamos a obra e prepará-lo
para acomodá-la até amanhã.

Agradeci àqueles bons homens, com a voz embargada pela emoção. Depois,
mais calma, aguardei a volta dos candangos. Eles nos levaram, então, para o
apartamento n o 401, bloco H, na própria quadra, na 108, Zona Sul, O apartamento
estava modestamente mobiliado.

As camas, um tanto quanto empoeiradas, foram cobertas com os lençóis limpos
que trouxemos; felizmente havia três chuveiros funcionando...

Todos nós tomamos o nosso banho e, mais tranqüilos, eu ia colocando as
crianças nas camas, mas agora eu estava preocupada com o Manoel e os outros
meninos! Estariam em apartamentos? Casas? Onde? Batem a campainha! Eram os
candangos, trazendo-nos agora o nosso jantar: arroz, bifes, batatas, ovos, leite para
as crianças.

Flor era a mais entusiasmada e, como sempre, tinha um caso para contar para
me tirar aquela preocupação com o Manoel.

Distribuí os quartos e fomos dormir! Acordei assustada, de madrugada, com a
campainha tocando insistemente ... pulei da cama e fui abrir a porta.
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Quando vi o Manoel, Maria Celi, Cláudio Antônio, Fernando José e Maria
Ângela, achei que estava sonhando! O choro abafado, que me fazia doer o peito,
explodiu! As lágrimas de todos nós se misturavam aos beijos, com gritos, dando

- Graças a Deus!

Manoel abraçando-me, muito emocionado, contava esbaforido, já utilizando a
nomenclatura que ainda nos soava confusa e cheia de letras e números:

- Quando cheguei aqui, imediatamente procurei o nosso apartamento, mas
tive a informação de que todo o bloco seria ocupado pelos Bispos do Brasil e que os
Deputados iriam para o IAPETEC, na quadra SQS 304, Calculando a hora em que
você e José chegariam, ficamos nesta quadra 108, aqui na Asa Sul, até as 10 horas da
noite. Esperei muito. Resolvi procurar mais informações e parti para a estrada, na
BR 040. A notícia era de que a estrada estava cheia de carros quebrados. Voltei,
novamente, à quadra 108 e soube que alguns candangos haviam acomodado uma
família em um apartamento que eles ocupavam

Manoel estava visivelmente aliviado com o desfecho:

- Graças a Deus!
Refeitos do susto com a presença de Manoel, cantamos, todos alegres, as

peripécias da viagem. Manoel disse:

- Vamos lá para o nosso apartamento!
- Não, já estamos bem acomodados, os meninos estão dormindo! Vamos ficar

por aqui mesmo. Amanhã veremos o que fazer." Prevaleceu o bom senso, que o
Manoel sempre esperava que eu fizesse prevalecer

Manoel voltou, levando o José Carneiro com a Rural Willys, para facilitar o
seu transporte.

Naquela superquadra, a 108 sul, no apartamento 404, onde estávamos,
funcionava o GTB (Grupo de Trabalho de Brasília) onde estava montado um centro
de atendimento completo, até equipado com restaurante, com dezenas de funcionários
para servir à população que estava em Brasília, naqueles dias, para as festas.

Manoel chegou, então, à conclusão de que eu estava melhor instalada naquele
local e mudou-se para lá.

Com a família reunida, tudo virou festa.

Houve, depois da inauguração de Brasília, muitos noticiários sobre as festas,
grandes acontecimentos e fatos pitorescos... o jornal Time publicou nota sobre o
desencontro entre mim e Manoel de Almeida. Conta o fato com riqueza de detalhes
exagerados e arremata:
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- Depois de toda a Polícia, parentes, amigos, procurando a esposa, o Deputado

Manoel de Almeida soube que estava separado dela só por uma parede... Coisas da
inauguração!

As Festas da Inauguração
?Í

4`	da Nova Capital
Para felicidade de muitos, e despeito de alguns, mas para o bem do país, fez-

se a transferência da Capital para o Planalto. O sonho do Presidente se realizava.
Vinte e um de abril significou para os brasileiros patriotas o início de uma nova era
para a economia do país, a arrancada decisiva, em busca do interior abandonado, o
estabelecimento do equilíbrio nacional.

Revestiu-se de grande pompa e circunstância a inauguração da nova Capital.
Para Brasília, deslocaram-se todas as autoridades da República, embaixadores
estrangeiros credenciados no país, embaixadores convidados, representantes de quase
todas as nações, milhares de visitantes de todo o Brasil. Uma vibração entusiástica
tomava conta da população, dos chefes, diretores e construtores de Brasília, dos
candangos, enfim a alegria era intensa. A vitória se consumava. O desafio fora
respondido. A batalha estuante estava ganha.

No dia 20, às 23 horas, foi colocada no altar onde seria celebrada uma Missa
Solene, a cruz de Frei Henrique de Coimbra, diante da qual a população se prostrava
com fé e emoção. A missa de Ação de Graças foi celebrada por Sua Eminência
Reverendíssima o Cardeal Dom Manoel Gonçalves Cerejeira, Legado Pontificio, de
Portugal. No momento da elevação da Hóstia Consagrada, a Consagração, a Banda
dos Fuzileiros Navais executou, com brilhantismo, o Hino Nacional. Nesse momento,
como um fenômeno divino, o local foi todo iluminado por refletores e as luzes
feéricas se encontravam no céu, formando uma cruz, abençoando aquela cidade com
que Dom Bosco havia sonhado!

O Presidente Juscelino Kubitschek, do alto de um palanque, recebia aqueles
reflexos de luz! Todos viram que naquele momento ele chorava! A emoção era
contagiante. Lembro-me de que Manoel  eu estávamos do lado de Plínio Salgado,
Dona Carmela, a filha e o genro (Deputado Federal). Todos nós estávamos aos
prantos.
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A multidão ouviu comovida, pela Rádio do Vaticano e das Emissoras Brasileiras,
a saudação dirigida ao povo brasileiro por sua Santidade o Papa João XXIII. O
resto da noite foi de congraçamento entre o povo, autoridades, candangos,
engenheiros, operários, vivendo todos aqueles momentos históricos.

O 21 de abril começou com a Alvorada de Brasília, clarins anunciando o
nascer de um sol radiante para a Humanidade.

À5 8 horas da manhã, na Praça dos Três Poderes, o Presidente faz o hasteamento
da Bandeira Nacional, com a apresentação de credenciais dos Diplomatas e
Embaixadores presentes ao ato.

Em seguida, a Comitiva Presidencial segue para a instalação do Congresso
Nacional, sendo presidida a seção pelo Deputado Ranieri Mazzili. Ficamos
emocionados quando da apresentação dos Deputados e o Manoel anunciou, com
firmeza, ao ser convocado:

- Manoel de Almeida - Minas Gerais, presente e já residindo na Capital com
toda a minha família!

À5 12 horas foi inaugurado o monumento comemorativo de instalação do
Governo Federal, sendo orador oficial da cerimônia o acadêmico Guilherme de
Almeida.

Festas para todos, nas ruas, nos acampamentos, nos Palácios, com fogos de
artificio e grandes shows de artistas famosos, na praça dos Três Poderes.

No apartamento, nós nos preparávamos para a recepção de gala, que seria no
Palácio do Planalto.

Quando estivemos nos Estados Unidos, um mês antes, fomos muito bem
recebidos por um embaixador. Manoel convidou-o para ficar no nosso apartamento
em Brasília na inauguração da nova Capital. Qual não foi a nossa surpresa quando,
ao chegarmos ao apartamento, depois das inaugurações, encontrarmos o referido
Embaixador nos aguardando! Ele era naturalmente educado, mas muito cerimonioso,
ficando pouco à vontade ao entrar naquele improvisado apartamento...

Contamos-lhe o ocorrido com o nosso apartamento, onde pensávamos recebê-
lo condignamente, mas reconhecíamos que ele se sentia bastante frustrado...

O convite para o baile era individual (Deputado e esposa), portanto, só Manoel
e eu iríamos ao Grande Baile, mas levamos a Maria Cali. José Carneiro levou a Flor
e os meninos para as festas populares.

De repente, o Embaixador pede ao Manoel para eu preparar a sua camisa,
passá-la a ferro. Eu disse ao Manoel:
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O Embaixador volta, em seguida, com a farda de gala, dezenas de medalhas
para eu pregar... Parece que com o convívio fora do país tornam-se algumas pessoas
um tanto arrogantes e sem muita capacidade para avaliar as situações difíceis, para
falar a verdade:

"Sem nenhum desconflômetro", como emendou a Maria Cwli, como sempre,
sem papas na língua!

Graças a Deus a Flor chegou logo e, com a paciência e bondade que a
caracterizavam, preparou a indumentária do Embaixador, que ficou feliz e agradecido.
Passamos, em seguida, pelo apartamento do Deputado Ozanam Coelho e Cibele,
nossos coestaduanos, que não iriam ao baile, mas pediram para levarmos a filha do
casal - a Isaura Maria - e que nós a apresentássemos ao Presidente Juscelino e à
Dona Sara.

Quando levamos a Isaurinha e a Maria Cwli ao Presidente, ele diz:
- É uma bela moça, a filha de Ozanam, e a sua também, Almeida. Um abraço

ao nosso companheiro.
Cumprimentamos Da. Sarah e o Presidente pela beleza das festas da

inauguração. Como estava feliz o Nôno de Dona Júlia!
Durante o baile, o Embaixador veio nos falar que iria para o Palace Hotel,

onde estavam os seus companheiros Embaixadores. Ficamos aliviados...
A solenidade que mais emocionou os visitantes de Brasília foi o Desfile dos

Candangos - os construtores da capital - tendo à frente o querido Dr. Israel Pinheiro,
o primeiro Prefeito de Brasília.

Procurei logo organizar o apartamento, agora desocupado, para os meus filhos
Maria Cwli, Fernando e Maria Á ngela, que ficariam definitivamente em Brasília,
com o Manoel. Deixei Brasília com muito pesar...

Na nossa volta para Belo Horizonte, aconteceu um fato singular. José Carneiro
queria sair de Brasília de madrugada, para chegar mais cedo em Belo Horizonte,
onde tinha compromisso. Mais ou menos perto de Luziânia, ainda no Estado de
Goiás, devia ser por volta de cinco horas da manhã, estava escuro ainda, quando
vimos uma onça preta, enorme, passar na frente do nosso carro! Ficamos estarrecidos!
Tremendo, ainda com o susto, eu disse:

- Não vamos contar o ocorrido para ninguém...
Eram tantas as histórias contra Brasília que esta notícia iria certamente provocar

reportagens contra o Presidente Juscelino,.. comentei com o José Carneiro, e recordei:
- Não falaram que os índios devoraram Bernardo Sayão? Que no seu caixão foi

enterrado, na verdade, um tronco de bananeira?
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Falaram também que o povo que foi a Brasília passou fome na inauguração!
- Ora, passou fome!
Houve muita assistência também nesta parte, nos postos de alimentação da

NOVACAP, distribuídos em todos os locais, onde havia comida farta para o povo!
Encontrei, naquela confusão, um conterrâneo que estava com uma frota de

Kombis, preparadas com pães, presuntos, salsichas, queijos, refrigerantes. Ele me
confidenciou que estava prevendo prejuízo enorme, pois não esperava a distribuição
daquela quantidade de comida de graça. Muitos, que exploravam a mesma atividade,
estavam voltando para os seus Estados. A alimentação era distribuída indistintamente
para todos os visitantes, nos postos do GTB, tudo gratuitamente e de ótima qualidade.

Dr. Israel Pinheiro previra tudo!

Brasília Educa: CASEB, Elefante
' Branco e Escola de Aplicação

«- Nenhum acontecimento é mais auspicioso para esta cidade, depois de sua
fundação, do que o ato, que aqui nos reúne, para oferecer à juventude os quatro cursos
completos deste primeiro CEMEB - Centro de Educação Média, ponto de partida do
vasto programa com que o Governo da República atenderá aos problemas da cultura
na capital do País.»

Juscelino Kubitschek de Oliveira, Presidente da República (palavras iniciais da
Aula Inaugural proferida no CASEB, no dia 10 de maio de 1960).

Estava resolvido o problema da Educação de milhares de jovens que viriam
residir na nova capital. e que causara, percebia-se então, a indevida incredulidade
dos Professores do Instituto de Educação de Minas Gerais.

Criou-se, no Ministério da Educação, a Comissão de Administração do Sistema
Educacional de Brasília - CASEB, presidida pelo Diretor Geral do Departamento
Nacional de Educação, Professor Heli Menegale, formada por Diretores do MEC e
Representantes da NOVACAP.

A Comissão, indicada pelo Ministro Clóvis Salgado, iniciou a montagem do
Sistema de Ensino, selecionando professores de alto nível cultural e pedagógico,
recrutados em vários Estados da Federação, através de concursos, provas escritas e
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de títulos, com assessoria e avaliações de psicólogos e técnicos especializados por
áreas temáticas.

Como era compromisso formal do Presidente Juscelino Kubitschek, assumido
perante deputados e senadores, de que haveria escola para todos os jovens que seriam
transferidos, acompanhando pais funcionários, o início das aulas, no mês de maio,
era imperativo para o MEC, portanto, para a CASEB, que se incumbira de conduzir
a construção do edifício, para abrigar todos os cursos. Em 64 dias foi construído o
prédio, com a orientação do grande arquiteto-educador, nosso grande amigo, Dr.
Alcides Rocha Miranda.

No dia 15 de maio de 1960, houve a solenidade da aula inaugural, com a
presença do Presidente da República, ministros, senadores, deputados e autoridades.

O CEMEB, pela sua monumentalidade, foi apelidado de "Elefante Branco".
Foi arquitetado e pouco tempo depois, no segundo semestre, instalava-se fisicamente,
na Quadra 906 Sul, O estabelecimento de ensino foi concebido para funcionar como
um todo, não como composto por partes estanques, mas como uma unidade, à
semelhança do preconizado pela filosofia de Dewey, Claparède, na França, Pestalozzi,
na Suíça e Decroly, e nos mais variados e adiantados centros de pesquisa e
experimentação pedagógicas já realizadas no mundo.

Era admirável a beleza arquitetônica daquele Educandário, com o
aparelhamento de primeira qualidade, rodeado de jardins, duas entradas com
escadarias, corredor imenso e salas para 30 alunos, somente.

O prédio branco estava amparado em pilotis longos, possantes, parecendo as
patas de um elefante. E muitas lendas surgiram sobre o "Elefante Branco", e por que
esse apelido do novo prédio escolar, mas não foi certamente no sentido pejorativo de
algo enorme que não se presta a nada, como na acepção mais comum.

Iniciou-se, portanto, na nova Capital, em tempo integral, em dois turnos, um
novo processo educativo, dinâmico, inovador, democrático, com metodologia nova.
Os alunos passavam o dia todo estudando, misturando-se filhos de ministros,
diplomatas, parlamentares, com os filhos de candangos, dos pequenos e médios
funcionários, numa convivência agradável e necessária.

Chegavam alunos de todos os recantos brasileiros, vinham de Goiás e dos
arredores, do Núcleo Bandeirante (a Cidade Livre) e dos acampamentos das
construtoras. Na frente da escola misturavam-se os carros oficiais, os carros do ano,
os jeeps, os caminhões. Foi um tempo feliz e produtivo para nossa família.

Eu ia a Belo Horizonte, procurando assistir as crianças na Caio Martins,
tentando suprir a ausência do Manoel, dando as minhas aulas, também, na nossa
Escola Normal de Esmeraldas.
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Depois de muito trabalho nas Caio Martins, voltei novamente a Brasília, no
fim do ano, para assistir à formatura de Maria Cvli, na Escola Normal de Brasília.

O 3° ano de magistério apresentava a 1° turma de alunas que se formavam em
Brasília.

As alunas eram: Aparecida Castilho, Cosete Martins Ramos, Dayse Clarice
Pereira, Irene Alves Oliveira, Lenice Camilo, Maria Cali de Almeida, Maria Isabel
Nardelli Pinto, Minam Azevedo, Neide Ataíde da Silveira.

Foi Paraninfo da turma o Presidente Juscelino Kubitschek, que se emocionou às
lágrimas, demonstrando que a mudança da capital apenas se consumara quando ela
foi capaz de gerar educação, conforme atestavam as primeiras professoras diplomadas
- e parafraseando a si mesmo: "Naquele Planalto Central, naquela solidão imensa e
que já começava a se tornar berço do conhecimento necessário para as mais altas
decisões nacionais e de onde ele lançaria seus olhos, antevendo com fé inquebrantável
o grande futuro desse nosso grande país ..."

- Missão cumprida, disse, ao terminar o seu discurso.57
Na festa de formatura de Maria Cwli fiquei conhecendo o Professor Armando

Hildebrand, Diretor Executivo da CASEB, que me entusiasmou muito a fazer o
concurso para o Sistema de Ensino de Brasília, como professora.

Manoel não queria que eu me transferisse para Brasília, apesar dos apelos dos
nossos filhos e ele mesmo não podia prescindir, ainda, da minha ajuda, como sua
colaboradora. Mas o amor à obra caiomartiniana era enorme e ele só se sentiria
tranqüilo deixando-me em Belo Horizonte, para estar sempre presente na vida de
nossas crianças, nas Escolas Caio Martins.

Eu estava dividida, não sabia resolver esse impasse. Depois da formatura de
minha filha, colaborei com alguns professores, de quem eu me tornara amiga, na
programação da Primeira Festa Natalina de Brasília, na Escola Parque Número Um,
na Entrequadra 308/309.

Como num toque mágico, fiz a convocação de alguns amigos e professores e
outros que se apresentavam espontaneamente: arquitetos, artistas famosos, pintores,
costureiras e professores de teatro. Com o pessoal de artes cênicas, preparamos a
peça O Auto de Natal, na qual eu colaborei, inserindo todas as minhas músicas da
Caio Martins como: Noite tão linda, Pinheiral, Loa de Reis, Aleluia (Hãndel), Ó
São José, Dai-nos a Benção, O Presépio, Marcha dos Reis, A Santa Família, Noite
Feliz.

Na foto ao final desta Parte, o Presidente Juscelino, ladrado pela minha família, na formatura da Marta Crli.
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Os três reis magos: Belchior, Baltazar e Gaspar foram representados por
Sebastião Cascão, João Lincoin e Carlinhos Zarur.

A primeira noite de Natal ficou, então, na História de Brasília: foi muito
comovente e continha toda a simplicidade e o jeito mineiro de ser. A minha experiência
para preparar estas festas foi evidenciada pelo Professor Armando Hildebrand, que
me procurou dizendo:

- Já conversei com o Deputado Almeida. A senhora já está inscrita para fazer
o concurso para ser nossa professora em Brasília.

Fiquei muito feliz com o convite.
Fomos, então, todos para Belo Horizonte passar as férias escolares das crianças,

rever nossos amigos. Já estávamos saudosos dos nossos familiares e de nossa vida
provinciana, na capital mineira.

Manoel teve a oportunidade de colocar, com os companheiros das Caio
Martins, em reunião, aos amigos de trabalho com os menores, a dificuldade dele,
com referência à minha permanência em Brasília, para a família ficar reunida. Foram
feitas algumas sugestões e transferências de setores, e de maior responsabilidade
para alguns Chefes de Lares, etc. e nossa promessa era fazer um constante "ping-
pong" entre as duas capitais...

Volta às lides parlamentares de Manoel, todos já matriculados, e a incumbência,
que naturalmente acabaria por prevalecer para mim, de direção da família, em Brasília.
Fiquei feliz com aquela nova vida, plena e com grande expectativa de esta situação
vir a expressar novos ganhos de conhecimento e de novas conquistas, naquele sertão
de Goiás. Estaria seguindo, sem receios e sem interrupções ditadas pela recorrência
exclusiva da rota seguida até aqui, a minha nova trajetória de vida.., haveria como
conciliar todas as labutas!

Fui logo convocada para fazer o concurso para a cadeira de Música. Fui
aprovada e escolhida para trabalhar no CEMEB (Elefante Branco), a mais bela
construção arquitetônica escolar daquela época já erguida no país.

Foi uma obra pedagógica idealizada pelo grande educador Anísio Teixeira,
que se motivava não somente pela necessidade de integrar a sala de aula com a
vivência dos educandos, oriundos de culturas diferenciadas, vindos, todos, de pontos
distantes do país, mas também por permitir real motivação para uma aprendizagem
eficiente e moderna, para a formação de nova mentalidade da juventude que se
instalaria na nascente capital brasileira.

Naquele Templo do Saber só se respirava perfeição do trabalho, dedicação,
amor à causa do ensino. Era o primeiro desafio que eu recebia e me levava à reflexão
sobre o privilégio, que me inebriava, de estar naquela equipe de trabalho - verdadeira
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nata ou elite da educação nacional, representada por professores eméritos e educadores
brasileiros - ação inovadora de uma aprendizagem viva, imprescindível ao
desenvolvimento de um mundo melhor.

Tenho saudades daquele tempo. Manoel comprou uma Kombi e levávamos a
família para os colégios.

Certa vez, o Fernando, então com quinze anos, pegou as chaves da Kombi
no bolso do paletó do Manoel e sem mais delongas saiu dirigindo e foi buscar o
Manoel no Aeroporto de Brasília que, surpreso, quis saber como ele chegara lá, e
ele respondeu, dentro do novo espírito da capital, como a coisa mais natural do
mundo (mesmo que flagrado num "delito" gravíssimo, além de impraticável,
estivesse em Belo Horizonte):

- Ué... na Kombi, pai!

Comprovada com essa informalidade toda a sua competência no trânsito, passou
a fazer o transporte familiar: Fernando e Maria Ângela freqüentaram, no primeiro
semestre de 1960, a CASEB, e a Maria Cwli a Escola de Aplicação, próxima ao
Elefante Branco.

No segundo semestre, com a vinda dos demais filhos, ficaram o Cláudio - que
também aprendeu a dirigir, e a Maria Angela, na CASEB, o Fernando passou para o
Elefante Branco, a Maria Cwli continuou na Escola de Aplicação até se formar e o
João Lincoin freqüentava a Escola Classe, na nossa simpática Superquadra Sul 108. A
Maria Cx1i foi logo nomeada (1° turma de formadas) para a própria Escola de
Aplicação, a Escolinha, como todos falavam.

Todos nós estávamos felizes com o ritmo de nossos horários. Ritinha foi para
o primeiro ano primário, onde seria aluna de Maria Ca1i e eu, para as minhas aulas
no Elefante Branco. Nós só nos reuníamos, em casa, na hora do almoço. A parte da
tarde também era toda preenchida com horários escolares, porém, para João Lincoin
e Ritinha, as aulas eram na Escola Parque, quatro horas seguidas, com atividades
socializantes, recreativas, artísticas e esportivas.

Tudo em Brasília, naquela época, era feito para agradar aos jovens, às crianças
e até aos adultos. Na Escola Parque havia salões de jogos, muita música, lanches,
para aqueles que aguardavam os filhos e não eram funcionários.

Geralmente os alunos que tinham vindo do Rio, da "Cidade Maravilhosa", os
cariocas, estavam indóceis. Eu fui designada, naquele início de vida escolar em
Brasília, para trabalhar no Elefante Branco com aqueles jovens. Como professora de
Música, eu dava aulas com discos variados, conjuntos de cordas, slides, projeções de
filmes, tudo no sentido de distrair aquela juventude desajustada que chorava por
estar longe do mar.
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Cheguei a promover reuniões dançantes em nosso apartamento para
proporcionar diversão à meninada. Eu tinha levado para Brasília a Dona Maria,
minha velha companheira e a Olga, ótima cozinheira. Com a maior boa vontade as
duas faziam doces, salgados, até jantar completo para oferecermos aos nossos
chorões...

Os professores, compareciam com as esposas, ou sozinhos, à procura de um
derivativo para aquele "banzo" que tomava conta de todos.

Manoel e meus filhos colaboravam, porque sabiam a crise que a nova capital
atravessava. O que não faríamos nós pela fixação definitiva de nossa Brasília e pelo
nosso Presidente?

; A Cidade Livre
Ainstalação da nova capital, naquela região inóspita e abandonada, apesar

das notícias desabonadoras dos opositores à mudança da Capital do País para aquele
mundo desconhecido, veio provocar uma verdadeira corrida humana para o Planalto.

Homens, mulheres de todos os quadrantes do Brasil. Chegavam os funcionários,
que vinham compulsoriamente ou motivados pela "dobradinha" dos vencimentos -
mecanismo de incentivo naqueles tempos difíceis de convivência com as inúmeras
dificuldades. Chegavam outros à procura de trabalho, de pão para os filhos. Outros
eram curiosos aventureiros, que tiveram a notícia da descoberta de grande veio de
cristal, de jazida de diamantes ou de ouro, atraídos pela miragem da riqueza.

Tão grande era o afluxo, que já a NOVACAP instituíra com urgência um
sistema de triagem nas barreiras. Era muita gente entrando e se alojando
indiscriminadamente, na Vila Planalto, inicialmente área dos engenheiros e arquitetos
e depois ampliada com novas levas, na Candangolândia, nos acampamentos de obras
ao longo da Asa Norte e em todos os lugares, especialmente na área que foi
denominada "Núcleo Bandeirante".

Este último aglomerado humano cresceu mais que os outros e viria dar
oportunidade à iniciativa privada de se assentar mais livremente e garantir, aos
moradores do Plano Piloto, aos confinados nos acampamentos, nos alojamentos, a
oportunidade de fazer uma compra mais fácil de um produto regional, ouvir uma
música num barzinho, numa rua empoeirada, mas com ares mais tradicionais, um mínimo
de diversão para extravasamento daquela solidão que doía e crescia, dia a dia...
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O povo se unia para chorar ou para prantear o que não possuía. Mas, da noite
para o dia, o Núcleo ia se transformando numa verdadeira cidade, com milhares de
pessoas nas barracas de madeira, de palha, no meio daquela poeira escura e vermelha,
uns trabalhando, outros comendo, bebendo, cantando!

Ali se fizeram fortunas, outros foram à ruína financeira ou moral; alguns
amaram, outros odiaram; mas, todos tinham um só objetivo: ganhando pelo trabalho,
mais do que pedindo dinheiro, todos ajudavam na construção de Brasília.

Como ali todos mandavam e ninguém tinha dono, surgiu a designação carinhosa
e zombeteira de "Cidade Livre", resistindo ao tempo, às campanhas maldosas, ao
desprezo dos poderosos, aos inimigos do Presidente.

Como a nossa família era muito grande, Manoel gostava de fazer as compras na
"Cidade Livre": sacos de arroz, de açúcar, de feijão, carnes (porco e boi), verduras,
enfim, aquela fartura facilitava a minha vida como dona de casa e professora.

Manoel conversava com os moradores daquele pedaço de Brasília onde estavam
nordestinos e muitos mineiros do norte de Minas, seus eleitores. Comprávamos de
todos: uma banda de toucinho, dobradinha, peixe, lingüiça, requeijão, banquinhos
de madeira, chapéus de fibras de buriti, balaios e as famosas cachacinhas de Januária
e de Viçosa, as melhores do Brasil, segundo os aficionados do whisky brasileiro.

Todos nós respirávamos sufocados os redemoinhos de poeira na "Cidade Livre",
que chamávamos de "Lacerdinhas".

A "Cidade Livre" foi, realmente, o verdadeiro pulmão, através do qual o grande
continge1te de pessoas humildes, simples, pôde ganhar o seu sustento e sobreviver
com dignidade.

Louvo, com saudade, aquele amontoado humano, construtor anônimo da nossa
querida Brasília.

43 Brasília Coniga a Crescer
Anova capital ia, aos poucos, se firmando, obedecendo a um determinismo

histórico. O povo se acostumava com as agruras de um ambiente sem conforto, sem
atrações, sem o verde mar...

No entanto, não satisfeito com o apartamento que lhe fora determinado pelo
Grupo de Trabalho de Brasília - GTB, devido à simplicidade do imóvel e do mobiliário
que lhe reservaram, e num gesto de absoluta insanidade, um parlamentar jogou os
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móveis pela janela e ateou fogo aos sofás, camas, armários, cadeiras, causando
estranheza a todos, diante daquele gesto tresloucado, partido de um deputado
relativamente jovem e de futuro político no Nordeste.

Na Câmara, no Rio de Janeiro, havia diariamente debates calorosos contra e a
favor da mudança da capital.

Em 1808, José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, do Correio Braziliense,
editado em Londres, já se batia pela mudança da capital para o centro geográfico do
país, justificando não possuir o Rio de Janeiro nenhuma condição que se requer de
uma cidade com as características de cabeça do Império.

"- É preciso que a Corte não se fixe em algum porto marítimo. É preciso ficar
a Capital do País em lugar são, ameno, aprazível, isento de confuso tropel de gentes
indistintamente, dizia o chanceler Veloso de Oliveira."

Mas a idéia ganhou consistência com a clarividência de José Bonifácio, o
Patriarca da Independência, quando em 1821 anunciava:

"- Seria muito útil que se levantasse uma cidade no interior do Brasil. Esta
cidade deve ficar, quanto possível, eqüidistante dos limites do Império, tanto em
latitude quanto em longitude; vai-se abrir, deste modo, por meio de estradas, que
devem sair deste centro, como raios para as diversas províncias e suas cidades
interioranas e marítimas, uma comunicação que decerto criará, em breve, giro de
comércio intenso da maior magnitude, visto a extensão do Império, seus diversos
climas e produções."

Comentava-se em Brasília que, em uma reunião política, o Deputado José
Bonifácio de Andrada, o Zezinho, dizia:

- Juscelino inventou esta mudança da Capital, tirando-a do Rio de Janeiro
para Brasília, e agora estamos todos desorientados, com a revolta dos servidores
cariocas e os deputados inconformados com o desconforto da nova Capital.

E completou, ilustrando:
- Não viram a queima dos móveis?

O Presidente Juscelino, com aquele sorriso sempre presente, mandou um recado
para o Deputado Zezinho Bonifácio:

- Quem inventou Brasília foi o Patriarca, seu bisavô.., eu apenas realizei o
velho sonho - observou com sutileza o Presidente.

O povo, apesar de tudo, estava feliz construindo Brasília. A cidade crescia,
desafiando potentados, industriais desanimados, deputados revoltados, políticos
frustrados, graças àquele povo, repito, que acreditava numa força superior que vinha
do Alto.
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Brasília prepara a sua Juventude para a Vida

Tão logo iniciei as minhas atividades no Elefante Branco, fui chamada a
trabalhar, também, depois de outro concurso, como professora de Prática de Ensino,
no Curso de Magistério.

Haviam constituído as turmas em A, B e C, por ordem social. A mim coube a
turma C, a mais simples, pobre mesmo, porque eram meninas de Sobradinho,
Planaltina, Taguatinga, Cidade Livre, Gama, Guará - naquele tempo, Núcleos
Urbanos ainda em formação e não tão pujantes e relativamente autônomos como
hoje - das cidades do entorno, de Minas Gerais e Goiás, e também jovens oriundas
do Nordeste, que ainda não conheciam o Plano Piloto.

A primeira turma, A, só filhas de Diplomatas, Senadores, Deputados, e na
turma B, funcionários da Câmara, Novacap, etc.

Percebi que a minha responsabilidade era enorme. Acostumada à luta, não
desanimei com as primeiras dificuldades. Não recusei, mas, na primeira reunião dos
professores, falei da falha pedagógica, do processo de exclusão e discriminação social
assumido com a triagem das alunas e orientação equivocada da questão social. Como
sempre, algumas questões estão tão arraigadas, como componente do comportamento
padrão e da cultura estabelecida, que mesmo uma proposta arrojada como a de
Brasília trazia no bojo as contradições de classes típicas do país, onde a capital
estava inserida e com as dificuldades quase que inamovíveis para superá-las...

As minhas alunas já se sentiam discriminadas, no Colégio, até nas suas
apresentações pessoais. Como ainda não havia sido adotado o uniforme, observava-
se que o vestuário das turmas A e também o da B era diferente: roupas das butiques
de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul.,. As alunas vinham à escola com vestidos
caros, inadequados para as salas de aulas e horários do Colégio. Nas festas, à noite,
em Brasília, aquelas garotas vestiam os seus modelos "vistosos", mas aproveitavam
para desfilar, também, no Elefante Branco. Contei para o Manoel e meus filhos da
minha luta com aquele trabalho de adaptação das minhas meninas.

Eu precisaria ser professora, mãe, "babá", para carregar a turma C... Mas
todos em casa propuseram-se a colaborar comigo.

Como a primeira Unidade a ser estudada era a própria capita!, Brasília, começou
o meu esforço para melhorar o trabalho com a turma C.

Em sala de aula, era fácil falar sobre Brasília, mas estar na cidade e não conhecer
os seus Palácios, Catedral, Ministérios, Catetinho, Parques? Tantos lugares
maravilhosos e aquelas meninas não tinham acesso a eles? Veio, logo, o meu "estalo
de Vieira"!
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- E se eu conseguisse levar estas meninas para visitar toda a capital, conhecendo
Brasília?

Em casa, troquei idéias com o Manoel, e com a ajuda de meu bom esposo
comecei a tomar as primeiras iniciativas.

Fui à Câmara com o Manoel, procuramos o Presidente, Deputado Zezinho
Bonifácio, o Dr. Zezinho, como alguns de seus funcionários diretos o chamavam.
Contei as minhas dificuldades, sendo recebida com carinho e respeito por ele.

- Gostaria que o senhor nos emprestasse um ônibus da Câmara, durante uma
semana, para mostrarmos a Nova Capital às futuras professoras de Brasília.

Depois das explicações, acordo de horários etc., tive a resposta afirmativa do
Presidente.

Fiz a comunicação oficial a todos os Órgãos de que visitaríamos: Palácio da
Alvorada, Câmara, Senado. Palácio da Justiça, Ministério da Educação, Ministério
da Justiça, Catedral e Catetinho.

Fiz tudo isto no mais absoluto sigilo, para evitar complicação com as outras
turmas. Comuniquei, depois, oficialmente, à Diretora do Curso, Professora Conceição
de Freitas  ela me disse.

- Eu também não conheço esses lugares e gostaria de ir com a sua turma,
Professora Márcia, mas não tenho condições de me ausentar do Elefante Branco.

Na véspera, conversei com as alunas e lhes disse:
- Amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Venham para o colégio com o seu

melhor vestido, sem exagero, com sapatos limpos, bem penteadas, bonitas.
Eu já havia adotado, desde os primeiros dias de aula, que as minhas alunas

usassem espelhos, pentes, alguma pintura, perfume, para se apresentarem nas saídas
para o recreio e no final das aulas.

Era no Elefante Branco que se concentravam os maiores contingentes juvenis.
Ali aconteciam encontros, namoros e até casamentos. Começavam nas saídas das
aulas. Eu detestava ver aquelas moças desgrenhadas, com cabelos parecendo bruxas,
blusas sujas (a poeira era impressionante). Portanto, no dia seguinte, para surpresa
das turmas A e B, as minhas "candangas" entraram no ônibus da Câmara e fomos
para a nossa primeira visita - Palácio da Alvorada.

Pelo caminho, eu ia explicando o significado das Quadras, Superquadras, dos
edificios públicos, muitos em construção, parques, seguindo depois para o "Palácio
da Alvorada". As alunas pareciam estar sonhando. Quando viram aquele monumento,
com colunas enfileiradas, parecendo anteparos e pingentes de uma caixa de jóias,
como que para proteger com vidraças brilhantes o conteúdo humano daquele Palácio,
ficaram estáticas, emocionadas.
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Era deslumbrante ver a água cristalina do lago, projetando o céu de Brasília,
sempre azul. Céu de Brigadeiro? Não. Céu do civil Juscelino...

Ao descer do ônibus, reuni as 30 alunas, falando-lhes da minha responsabilidade
em introduzi-Ias naquele local, onde morava a primeira autoridade do Brasil.

Elas me olharam seriamente, preocupadas, mas felizes! Eu continuava:

- Vejam tudo com os olhos e não com as mãos... não falem alto e não exagerem
seus gestos, muita discrição nas atitudes...

A pessoa encarregada de nos levar ao Chefe do Cerimonial foi muito gentil.
Apresentei-me como Professora do Curso de Magistério, do Elefante Branco, e as 30
alunas que eu levava para visitar o "Palácio da Alvorada", moças oriundas de diferentes
pontos do país.

Começamos a visita pelos salões de festas, todos simples e espaçosos, lustres
maravilhosos, lindos e múltiplos ambientes e móveis estofados nos salões, os tapetes,
os quadros de pintores famosos nacionais e estrangeiros nas paredes e os quartos do
casal Presidente Juscelino e D. Sara. As alunas, muito discretas, viam encantadas os
móveis, escrivaninhas, cortinas, mas duas das professoras que eu havia convidado
para a visita ao Alvorada, indiscretamente, vasculharam tudo, até os nomes dos
remédios que o Presidente estava tomando. Quando as vi, comentando, não me
contive e falei-lhe que aqueles comentários eram inoportunos e indelicados para
com a pessoa do Dr. Juscelino. A bem da verdade, talvez fosse aquele o primeiro tour
no Palácio, já que o Presidente ali residia, não havendo nenhuma formalidade
protocolar quanto ao acesso aos seus aposentos e pertences particulares.

Fomos depois para a copa, que era de uma simplicidade que impressionava a
todos. Tinha mesa rústica, comprida, com dois bancos de madeira. As bandejas com
as xícaras de café estavam colocadas em outra mesa, ao lado. De repente, uma notícia
inesperada e muito agradável enche de alegria aquele local.

- Dona Márcia, o Presidente Kubitschek manda avisá-la de que virá tomar o
cafezinho com as visitantes.

Instintivamente, todas nós batemos palmas. O Presidente chegou logo com
aquela fidalguia que o caracterizava e encantava a todos.

Pergunta o nome e a procedência das alunas, fazendo sempre um Comentário
delicado sobre os lugares enunciados pelas moças. Tinha um sorriso para cada aluna.

Eu aproveitei a oportunidade para elogiar o desenvolvimento da educação na
Nova Capital, uma das preocupações do Presidente, como sabíamos, desde os primeiro
dias. Ele gostou de saber da minha atuação como professora no Colégio Elefante
Branco, apesar de conhecer também outras obrigações sociais que eu teria, como
Pflr	lP n,rhmpntr
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Falei-lhe ainda da senhora do Deputado Ruy Ramos, Dona Neytha Ramos, que
era professora de Geografia, muito atuante no ensino em Brasília. Ele era grande
amigo de Ruy Ramos, deputado gaúcho, ardoroso "mudancista". Quando todas as
alunas tomavam o cafezinho, o Presidente, rindo muito, disse:

- Dona Márcia, como estimo, devem ter falado para vocês não levarem nada
como souvenir do palácio, não é? Pois é, mas eu quero que vocês guardem como
lembrança do Palácio essa xícara que vocês têm nas mãos...

A alegria contagiou toda a copa palaciana, saindo, espontaneamente, o nosso
"Peixe Vivo". Eu era também professora de Música, não tendo dificuldade em formar
logo um coral e cantar, com as alunas, as músicas de que o nosso Presidente tanto
gostava. Na xícara estavam gravadas as palavras: Palácio da Alvorada de um lado, e
do outro lado, JK.

Algumas palavras douradas, na parede do Palácio da Alvorada, sempre me
comoveram:

«- Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em
cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã de
meu país e antevejo esta Alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites
no seu grande Destino.»

(Juscelino Kubitschek de Oliveira)
Visitamos, também, a pequenina Capela do Palácio, em forma de caracol, que

significa: "silêncio, meditação, reflexão". O Sacerdote, muito jovem, nos recebeu
com alegria. Era de Diamantina, culto e atencioso. Quem havia de pensar que ele,
João Carlos Horta, seria um dos nossos melhores colaboradores, por mais de 20
anos, na Caio Martins? Estaria ele desperdiçado naquela capelinha? Os desígnios de
Deus são insondáveis!

Depois de percorrer todos os Ministérios, a Catedral, a Câmara, o Senado,
termina a nossa jornada da semana, com as alunas visitando o Catetinho. Aquele
local deve ser respeitado porque guarda, entre as suas paredes caiadas, a ressonância
das primeiras indagações sobre a viabilidade de se construir ali a "Nova Capital da
Esperança". Quantos atos importantes foram assinados sobre aquela tosca mesa de
madeira, ao som dos acordes do violão de Dilcrmando, entoando as melodias
diamantineiras, entremeadas com as anedotas bem humoradas do saudoso Coronel
Jofre Lellis, e os relatórios circunstanciados do processo de construção apresentados
pelo construtor da Nova Capital - o Dr. Israel Pinheiro.

Ver ao final desta Parte imagem de capa (Capela da Igrejinha) e artigo de Manoel de Almeida, "O encontro
do Buriti Perdido", publicado na revista Brasília, número 27, de março de 1959 - Revista da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
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Quantas vezes Manoel de Almeida saía de avião da Caio Martins, do Núcleo
do Urucuia, e descia no campo de pouso do Catetinho, para ver como estavam as
construções da Nova Capital, ao mesmo tempo em que chegava, todo fim de semana,
o nosso Presidente Juscelino.

O Catetinho foi construído por amigos de Kubitschek em apenas 10 dias. Eles
diziam:

- Quem beber desta água da fonte do Catetinho, terá saúde, tranqüilidade e
amor para sempre.

E eu diria:
- Terá certamente garantida a capacidade de materializar os maiores sonhos,

também...
Foi um sucesso a ida da turma C ao palácio da Alvorada, à Câmara, Ministérios,

Parques e, de acordo com a primeira unidade a ser estudada, no Elefante Branco -
Brasília. As alunas estavam eufóricas e poderiam, sem dúvida, agora, responder às
questões sobre a Capital, nas provas iniciais do Curso. Conheceram Brasília e... até
o Presidente!

Com o passar dos meses, muitas alunas das outras turmas já pediam à Diretora
para serem transferidas para a minha classe. Consegui, com a força política do Manoel,
como deputado, que um ônibus da Câmara levasse professores e alunas, também, aos
locais visitados pela turma C. Algumas vezes fui com as turmas, para facilitar os
contatos com aqueles órgãos. Nós, os mineiros tínhamos os privilégio de conhecer
alguns amigos. Já se dizia o seguinte:

- Em Brasília, é assim, os nordestinos, os candangos, trabalham, os mineiros
fazem política nos gabinetes e os paulistas ganham dinheiro...

Mas valeu a pena...
A sala C foi acrescida com alunas da A e da B e isto me enchia de prazer, pelo

meu esforço. Eu me afeiçoara às alunas das turmas A, B e C, procurando ajudá-las
nos seus trabalhos, nos estágios, e resolvia até problemas pessoais. São minhas amigas
até hoje. Caminhamos juntas até o terceiro ano normal. Essas novas acomodações na
distribuição de alunos por turmas demonstravam que não deveria ser o status social
a referência para a definição de turmas, mas sim o sentido de sintonia de propósitos,
além de outros aspectos mais naturais de identificação grupal.

Na festa de formatura, preparei, em vez de discurso de despedida, um Jogral, em
que as três turmas se juntaram e todas as alunas participaram do Coral. Classifiquei as
vozes, como se faz na música, para as frases mais incidentes, as mais graves para enunciados
graves e uma apoteose no final. Eu já havia preparado também um Jogral com os meus

,i.
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Em Brasília, as turmas de formandas estavam elegantemente vestidas com
túnicas cor azul, vermelho e branco.

A linda apoteose, no Teatro Nacional de Brasília, foi emocionante, quando
uma turma dizia: (em surdina) Brasília, uma segunda turma, em seguida, dizia:
Brasília (mais forte) e a terceira (fortíssimo) dizia: Bra-sí-lia! No meio da turma
surgia, então, uma bela menina (da turma C, é claro) com uma túnica verde, abrindo
os braços, recebendo os aplausos da multidão, olhando para os céus da nossa bela
Capital.

Muitos batiam palmas, aos prantos, como o General Hugo de Abreu, grande
amigo de Manoel desde os Cursos da Escola Superior do Exército - SESE, no Rio de
Janeiro e tinha duas filhas formandas, na minha turma C, a seu pedido.`

Brasília nos traz muitas saudades. Como disse o meu ilustre conterrâneo Rubem
Alves:

«—A saudade é um buraco na alma que se abriu quando um pedaço nos foi
arrancado. No buraco da saudade mora a memória daquilo que amamos, tivemos e
perdemos, presença de uma ausência."

A Catedral de Brasília
Desde o começo da construção de Brasília que se contam fatos, casos, e muitas

lendas têm sido escritas sobre a fixação de uma nova cidade naquele mundo diferente,
no meio do cerrado, do mato agreste, distante da civilização.

São as lendas dos paralelos de localização de Brasília nos sonhos de Dom
Bosco, do Plano Piloto em formato de cruz, da Câmara e do Senado (as duas xícaras,
uma virada para cima, alardeando, e a outra para baixo, abafando...), das colunas do
Palácio da Alvorada e dos edifícios em forma de Pirâmide, como indícios de uma
eventual encarnação faraônica de nosso Presidente... mas a da Catedral eu quero
escrever nas minhas reminiscências, porque acho ser ela uma das mais interessantes.

Juscelino foi garoto de Diamantina e, naquela época, os meninos pobres só
estudavam indo para o Seminário. Daí a sua vocação sincera pelo catolicismo, mas
entendia que precisaria construir um templo ecumênico para atender a todos os que
queriam a casa de Deus na Nova Capital.

Em reunião com Oscar Niemeyer e os dirigentes da NOVACAP, ficou decidido
que todos os arquitetos apresentariam projetos grandiosos, avançados, originais,

Ao final desta Parte, veja foto com Professores e Alunas do Curso Norma! do CEMEB e da Escola de
Aplicação, cm 1964.
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sob a orientação de Niemeyer, e que atendessem a todas as religiões, mas que o
templo fosse também ponto de turismo, coisa inédita no mundo.

De acordo com a Constituição de 1946, o catolicismo era a religião oficial,
optando-se então pela construção de uma Catedral, em honra à padroeira do Brasil,
Nossa Senhora Aparecida.

Oscar Niemeyer era, constantemente, cobrado por Dr.Juscelino, mas não tinha
tido tempo para pensar naquela tarefa e estava mesmo desmotivado para aquele
trabalho e, se considerada a opção ideológica, não seria mesmo prioritária a
determinação de ocupar seu precioso tempo na construção de um templo religioso.

O cronograma de obras da Nova Capital estava sendo cumprido, mas nada de
sair a bendita Catedral.

O Padre Roque, do Núcleo Bandeirante, cobrava a construção da Catedral e
Juscelino já não tolerava tantas insinuações com referência à posição filosófica do
laureado arquiteto. Diziam que era comunista, por isso não queria fazer a Catedral!!!

Um dia, encontrando-se com o grande projetista, o Presidente, nervoso, diz:
- Oscar, como estão os estudos da projeção da Catedral? Estou sendo cobrado

demais. Isto está se tornando caso diplomático até com a Santa Sé. Veja a solução do
problema para mim! Ah, Oscar, se você estiver sem tempo, é só dizer, que
contrataremos outro arquiteto para fazê-la com rapidez.

Dr. Oscar Niemeyer tratava o Presidente com intimidade e diz:
—Juscelino, já fiz todos os levantamentos técnicos de localização e ajustamento

ao conjunto de edificações da Esplanada, mas não dinamizei o trabalho porque não
encontrei uma forma simples, bastante criativa, para ser, como sabem, o Templo
Espiritual mais importante, em Brasília.

E concluindo, sem muita convicção:
- Pretendo, depois, compor a maquete da obra, mas não tive inspiração para

o grande templo que você quer...
Dr. Oscar saiu nervoso, porque não admitia ser cobrado, principalmente em

público. Olhava, desvairado, para todos os lados, falando em abandonar Brasília,
voltar para os grandes centros, dizendo que fossem todos brasilienses rezar debaixo
daquelas lindas árvores do cerrado. Estava, realmente, arrasado, dando chutes em
tudo que encontrava! Passando pela banca de um feirante, teve ímpeto de chutar um
balaio velho, afunilado, do tipo jacá', feito de cipó enrolado em varas finas, alternadas
e flexíveis.

"Também conhecido como 'jcquiá" ou "jcqu".
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O jacá, com aquele tremendo chute, saiu rolando, rolando e foi parar bem
perto dos pés de Juscelino, com o fundo virado e com as tiras - do lado que aprisiona
os desafortunados peixes que caem na armadilha - totalmente desatadas, abrindo-se
esticadas como num leque...

Os que presenciaram a reação de Niemeyer estavam perplexos. O grande artista
veio à tona e fixou atentamente a imagem do jacá de cipó. Nesses momentos
indescritíveis do processo de criação, vem à sua mente a grande inspiração. Afinal o
poeta-construtor vê a imagem da Catedral, antevendo e estilizando o jacá, naquelas
linhas tornadas conhecidas internacionalmente, as mais belas e avançadas da
arquitetura mundial!6'

Gritando, desesperado, um tanto possesso, mas com a simplicidade que o
caracteriza, o projetista diz:

- Juscelino, Padre Roque, vejam, encontrei o projeto da Catedral que os
senhores tanto me cobravam!!! Vejam...

E mostrava o jacá...
Edificada a Catedral, muitos dizem que aquelas linhas são os apóstolos ladeados

por anjos orando, de mãos postas, agradecendo a Deusa Catedral maravilhosa. Pedem,
também, a paz para a maior nação católica deste mundo: o Brasil.

0
00

Quando Maria Ângela, nossa filha, marcou seu casamento, surgiu uma
preocupação para todos nós. Rodrigo, o noivo, era filho de protestantes e nós
queríamos que a solenidade se realizasse na Catedral de Brasília.

Procuramos, Manoel e eu, o Arcebispo D. José Newton de Almeida Batista,
nosso amigo de Minas e companheiro nas lutas em favor do ensino no meio rural.

Ele ficou muito feliz e nos disse:
- Quero que divulguem, ao máximo, a notícia, pois será este o primeiro

casamento ecumênico a se realizar na Cátedra da Nova Capital.
A solenidade foi belíssima, porque Dr. Epaminondas de Macedo, pai de Rodrigo,

e Manoel de Almeida leram trechos da Bíblia na presença do Pastor, de quem agora
não recordo o nome e de D. José Newton, o nosso arcebispo. Ele, D. José Newton,
falou sobre o ato ecumênico, da religião das duas famílias, com ponto de vista
diferentes, mas irmanadas pela esperança da felicidade dos filhos.

Agora, o povo já entende que a Catedral, não é só dos católicos...

61 Vide, ao final desta Parte, foto interna da Catedral, tendo os anjos de Ceschiatti suspensos na junção dos
arcos, representativos da atitude de imposição das mãos na forma de orçado aos céus
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4	Caio Martins Segue Seu Caminho
Uma providência que Manoel de Almeida tomou, imediatamente após a sua

posse como Deputado Federal, foi conseguir empréstimo para adquirir um aviãozinho
para as suas viagens particulares.

Não mais usaria o "Piper", o "Anjo Verde", de propriedade dasCaio Martins,
porque poderiam comentar o uso indevido, pelo deputado, daquela aeronave.
Realmente, quando Manoel sobrevoava Pirapora em certo dia, para tomar parte em
uma reunião na cidade, um adversário, udenista ferrenho, diz:

- Olhem o Almeida fazendo política com o avião das Caio Martins.
Um amigo, ao lado, comentou:
- Ele sabia, Deputado, que o senhor iria falar isto, portanto, procurou adquirir

logo este avião, e D. Márcia colocou, em seu bojo, o nome: "Nossa Senhora
Aparecida". O piloto chama-se Florival e o Capitão Pedro pilotará somente o
"Anjo Verde", da Caio Martins.

A compra do nosso avião veio nos onerar muito, mas por outro lado, facilitou
as nossas visitas às Escolas do Norte, quase todos os fins de semana.

Manoel adquiriu inicialmente uma aeronave Cessna 140, Prefixo PT - AEO
que, além do piloto, comportava dois passageiros. Posteriormente veio a ser
substituída por outra, um pouco maior, Cessna 170-A, de alumínio, nas cores vermelho
e branco e com Prefixo PT - AGU, para quatro pessoas, inclusive o piloto. Além do
Florival, pilotaram para o Manoel, o Waldir, o Bicho de Pé e o Fernando.

O Fernando, nosso filho, brevetou-se em Goiânia e foi adaptado no AGU pelo
Dilermando, piloto do Presidente Jango Goulart. Para o meu desespero e absoluta
tranqüilidade do Manoel, percorria as cidades do Norte, do Sul de Minas e na Zona
da Mata, muitas vezes, em condições de tempo absolutamente inapropriadas.

Chegou, uma vez, a pousar forçado, numa rua de Sete Lagoas, tendo o nosso
filho João Lincoin e o filho do Dr. Silvano Ribas, o percussionista Marku Ribas,
como passageiros. Graças  Deus foi só o susto e muitas histórias para eles contarem.
Entre as quais, provavelmente, os rasantes em Pirapora para impressionar a Judithinha
e outros em Boa Esperança, quase atropelando os urubus empoleirados nas árvores
do quintal da nossa casa, enquanto a Flor se prostrava de joelhos e com as mãos
súplices clamava a proteção de São José, em plena Rua Direita.

o
1)	)
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Fomos no nosso avião ao Urucuia, Januária, São Francisco, Carinhanha e
Pirapora. De uma das visitas ao Urucuia surpreendi o professor Jonas Batista Pereira
dando aula num barraco coberto de sapé e as crianças assentadas em bancos de
tábuas. Mas o que me comoveu foi ver o meu ex-aluno dando a sua aula, com um
caderno, ao lado da mesa, seguindo o "Plano de Aula" daquele dia.

Nós, professores, sabemos que raríssimos educadores têm o seu "Plano de
Aula" à mão, todos os dias... Aliás, era comovente o trabalho dos 12 jovens
professores, naquela região, em todos os setores.

Em Pirapora, assistimos ao desfile da festa de Aniversário da Cidade. Meninos-
escoteiros, garbosos, em suas fardas, ao som do "Rataplã", desfilavam pelas ruas da
cidade, tendo à frente o mascote, o Tomé.

O Tomé, o alvo carneiro, todo enfeitado com fitas escoteiras, parecia até
entender a importância de sua posição no desfile, mas de vez em quando, para mostrar
o valor da raça caprina... soltava ele aquele:

- Méé,Méé!....
A Caio Martins, localizada em Buritizeiro, dividia-se em trabalhos sociais,

assistindo, de acordo com suas possibilidades, Buritizeiro e Pirapora, os dois centros
de atividades variadas.

Em São Francisco, quando o aviãozinho sobrevoava a cidade, vinha logo um
caminhão para buscar o Coronel, no improvisado aeroporto.

Ao passarmos à frente da residência do Senhor Brasiliano Braz, estava postada,
no meio da rua, com os braços abertos, a minha querida Maria Augusta, esposa do
Sr. Brazinho, interceptando a passagem do caminhão.

- A Márcia é minha.O Manoel pode ir para a casa do Oscar.
Ela dizia, mostrando, com o dedo, o lado da residência do Sr. Oscar e D. Alice,

sua esposa, que era também muito amiga, e entendia o carinho de Maria Augusta
por mim.

Não adiantava mesmo argumentar... Os maridos eram adversários políticos,
mas elas eram amigas.

Nós descíamos do caminhão, abraçávamos a amiga, mas só eu ficava com Maria
Augusta. Ela é uma querida amiga e sempre me tratou com se fosse sua filha. Fui
madrinha de casamento de Petrônio, seu bonito filho, hoje, político no lugar do pai.
Sou também madrinha da filha de Petrônio e Olga, a linda professora Olga Beatriz.

Era esta a política de Manoel de Almeida. Os amigos sinceros o elegiam sem
pedir nada, e até disputando oferecer-nos pousada...

O Núcleo do Carinhanha também se desenvolvia surpreendentemente. Para lá
acorriam bandos de baianos que atravessavam o rio, de barco, nordestinos, mineiros,
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todos querendo melhores dias para as suas famílias. Vinham outros, a pé, a cavalo,
em carroças ou caminhões, ou em canoas, à procura de escola para os filhos, remédio
para os seus males, ou para jogar futebol e assistir às festas que os nossos professores
promoviam no Núcleo.

O Núcleo de Carinhanha se Transforma em Juvenília

Gostávamos de ir à divisa de Minas com a Bahia para ver como iam as coisas
por lá. A cidade crescia e o que mais surpreendia era o amor daquela gente pela
educação.

Agora, passados tantos anos, nós já assistimos à emancipação do Núcleo
Colonial do Carinhanha.

Pensar que Manoel  eu dormimos em barracas, em plena mata virgem, com
uivos de onça rondando a nossa barraca e as dos meninos-bandeirantes. Tenho vontade
de chorar, ao sentir o valor cristão e social daquilo que fizemos, com tanta
simplicidade, sem dinheiro, mas com muito amor: Juvenília hoje é a cidade da
juventude...

Havia a notícia de que, mediante um plebiscito, o lugar se chamaria: Caio
Martins, porque o povo só fala Caio Martins para se referir a ele, em toda a região.

Não sei, porque já é um caso que não depende do povo, mas dos prefeitos,
governadores....

A História está viva nos corações dos que se beneficiaram vivendo naquele
rincão abençoado por Deus.

Eu desejava colocar, em letras de ouro, o nome de todos os que levaram o seu
tijolinho para fazer erguer aquele Núcleo: pessoas procedentes da região nordeste
do país, fazendeiros de Montalvânia, que também estava em construção, amigos de
Januária, de Manga, de Itacarambi, de todo o sul da Bahia, enfim, "aquela extensão
territorial, de dez mil alqueires de terra, que seria beneficiada por crianças".

Como me lembro dos alunos, professores, além de "Bandeirantes", como o
Walter de Oliveira Santos, emérito professor, o José de Brito, hoje advogado, ex-
Presidente da Associação dos Ex-Alunos da Caio Martins, do Claudio nor, aluno-
modelo, chefe da alfaiataria, depois funcionário das Endemias Rurais. A turma alegre
dos irmãos Nelson Grube, Hélio Jurandir e Jarbas. Como gostávamos de ouvir o
Semeão tocando, a noite inteira, o seu violão, e Sr. Neném Canabrava e a família,
conversando com o Manoel de Almeida. Depois ouvíamos os casos de Sr. Olívio e
Dona Mocinha.
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O Núcleo tem a felicidade de receber o velho Ortiga, homem íntegro,
inteligente, com a segunda esposa, a Nilza, também colaboradora e amiga. Tão boa
quanto Dona Alzira, que Deus levou tão cedo do convívio de tantos filhos. Já falei
de José Olímpio, poeta, seresteiro, também viúvo, mas ao ver as moças do Carinhanha
escolheu logo a Rosa, a mais linda jovem daquele sertão. José Olímpio é pai de Benito
Juarez, o maior maestro atualmente do Brasil, ainda regendo a Orquestra Sinfônica
de Campinas, que ele organizou com seus irmãos.

Quanta gente famosa vimos sair da humildade de um lar para a glória de uma nação.

Xandu, que ora marchava e ora surrupiava pães

Os meninos-escoteiros do Carinhanha desfilavam cantando o Rataplã e o rufar
dos seus tambores enchia de vida as verdes matas do sertão do Carinhanha. De
repente, aparece a nossa querida Xandu!

Atraída pelo som dos tambores, veio ela não sei de onde e foi logo postar-se ao
lado dos escoteiros e, com os seus passos cadenciados, saía, acompanhando os
tambores e as clarinadas caiomartinianas.

Xandu marchava, garbosamente!
- Mas, vocês sabem quem é a Xandu?

- É uma enorme ema, quase do tamanho de uma avestruz, que apareceu
misteriosamente, no Núcleo, três anos depois da inauguração daquela unidade
caiomartiniana.

Ela é doce companheira das crianças do Núcleo: caminha, lentamente,
imperturbável, pelas ruas nascentes de nosso Núcleo. Parece dona daquela
cidadezinha...

Quando tinha fome, não fazia a mínima cerimônia: procurava alimentação em
qualquer lugar da vila e estava sempre comendo...

Estávamos nós, uma manhã, assentados à mesa do café e havia uma bandeja de
pães, bem no centro, com bolos, biscoitos, que provocavam elogios nossos aos meninos
que os prepararam, na padaria do Núcleo. Xandu também queria prestar aos padeiros-
mirins a sua homenagem! Assustamo-nos, quando vimos aquele longo pescoço, todo
esticado, lá do lado da rua e...

Nhac !!!
Saía em seguida, pela janela, correndo como uma criança arteira, carregando

um pão enorme. Depois voltava e surrupiava mais outro pão e mais outro... até
saciar a fome infantil!
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Aplaudimos, alegremente, aquela arte da Xandu, mas o Diretor reclamou:
- Xandu, mais respeito com as nossas visitas!
Ela bateu as asas e saiu correndo. Xandu era amiga de todos os garotos.

Ninguém lhe negava nada. Era uma delícia vê-Ia comer nas mãos dos garotos.
Certo dia, Xandu desapareceu. Foi uma tristeza geral na cidade. Todos saíram

à procura da amiga. Os garotos já estavam chorando:
—Xandu deve ter morrido... - uns já admitiam.
Os matos foram batidos pelos funcionários, moradores do Núcleo, com os

garotos atrás, procurando a companheira de seus passeios e trabalhos. Xandu
desapareceu mesmo...

Passaram-se meses e, um belo dia, alguém gritou:
"Xandu! A Xandu voltou!"
O povo veio para a rua, gritando. A pobrezinha vinha caminhando, com

dificuldade, com as patas ensangüentadas e aros de arame em seus dedos. Magra,
suja, com penas arrancadas, num estado de fazer dó.

Foi uma alegria geral. Os meninos choravam e riam, ao ver a grande companheira
que ia para os matos para trabalhar com eles e comer as cobras que apareciam!
Traziam, agora, alimentos para ela e remédios para curar as feridas nas patas.

Outros soltavam foguetes. Até o Padre deixou tocar os sinos da Capelinha!
Xandu, a irmã escoteira, estava muito doente...

Precisava de tratamento, mas o amor e o carinho das crianças a salvaram.
Mais tarde, alguém descobriu que a querida Xandu tinha sido aprisionada por

um fazendeiro, levada para sua casa a 8 léguas de distância (quase 50 quilômetros),
onde foi fortemente amarrada, com arames, a um tronco.

Xandu conseguiu arrebentar os arames, machucando-se muito, mas livrou-se
da prisão.

Capengando, penosamente, descobriu o caminho de volta, no meio da mata
fechada, vencendo a enorme distância, heroicamente!

Xandu recuperou-se logo, reiniciando as suas marchas junto aos escoteiros,
ao som do Rataplã.

Xandu foi cantada em belíssimos versos de Audálio Lisboa. Ninguém se
esquecerá, jamais, daquela ema, com tamanho de avestruz, que era uma ave, mas
parecia ter alma de gente boa...
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Pilheriando com a Xanduó2
Audálio Lisboa

Tu, tão simpática, elegante,
Tu, esta rolinha gigante
De raça predestinada,
Por que morar neste ambiente
Com este amontoado de gente,
Que tudo quer e não quer nada?

Xandu, da cor das brumas
Como rosa de plumas,
Engoliu em seco e respondeu:

- Não sei bem quem me mandou;
Aqui cheguei e aqui estou
Meu destino é igual ao teu.

Mas eu não sou pássaro, perdão
Eu vivo em contradição,
E de ti tenho piedade.
Tu, irracional, não tens sonho
Pões até ovos, eu não ponho
Por que nossa afinidade?

Xandu sem sentir-se humilhada,
Fez um ... rum ... rum ... e calada
Como em séria meditação,
Falou depois fitando ao longe;

Seu olhar, qual de um monge
Devastava a amplidão:

- Por aqui já me disseram
Que como vim, outros vieram
Tocados do mesmo ideal!
Em prol de uma causa justa,
Que aos bons corações se ajusta,
Deforma incondicional.

62 Texto escrito no Núcleo Colonial do Carinhanha em 12/2/1957 e dedicado a Manoel de Almeida. O poema
foi oferecido pelo Audálio ao seu grande amigo Sebastião Carlos, ilustre político e Prefeito de Januária, em
versão datilografada, em 1/11/60, e nos foi cedido gentilmente para inserção neste capitulo em que relembramos
a maravilhosa « pessoa" Xandu.
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- É muito grande esta obra
O pensamento aqui se desdobra
Em louca contorção...
Todos em um labor profundo
Construindo um novo mundo,
É a Pátria em evolução.

Repeti a crítica de novo
Sobre certa parte do povo,
Que ali não cumpria o dever...

Ela, fingindo austeridade,
Em tom de severidade
Tornou a me responder:

- Estás, enganado, meu amigo,
O que está acontecendo contigo
Vem de sua falsa percepção;
Conosco, só fica quem trabalha,
Pois sempre o que nos atrapalha,
Aqui, tem pouca duração.

Notei que Xandu de passiva,
Transformou-se em agressiva
Numa recusa formal;
Procurei explicar meu engano
Pois fui um desumano
Ofendendo o pobre animal

- Volta para onde veio!
Aqui nunca será teu meio
Se pensares em destruições!
Estaremos sempre alertas,
Pois esta colméia deserta,
Só acolhe bons corações.

Xandu, eu estava brincando,
Estava analisando
Os belos sentimentos teus;
E notei que eles têm parcela
Do que em todo mundo revela
A onipresença de Deus...
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Também vim com destino traçado!
Disposto a lutar lado-a-lado
Obedecendo ao som dos clarins...
Já antevejo o fracasso amordaçado
Sentindo o ideal sublimado,
Nas vozes de Caio Martins.

O Casamento do "Dr. Mauro"

Uma vez que estou falando das proezas da Xandu e vocês já a conhecem, vou
contar mais um fato, ocorrido no Núcleo do Carinhanha. Fui com o Manoel assistir
ao casamento do Mauro, o "Sr. Mauro", o "Dr. Mauro", lembram-se?

Ele é agora um guapo rapaz, amável, elegante, sempre atencioso com os doentes
que precisavam de ajuda. A sua fama corria o mundo...

Pobres sertanejos percorriam, a pé, 10 e até 20 léguas de distância, para se
"aconselharem" com o "Dr. Mauro".

A sua situação financeira também já melhorou. O Ministério da Saúde, por
intermédio do Departamento Nacional de Endemias Rurais, cuja ação ficou conhecida,
tornando famosa a sigla DNERU, criou um Posto da Malária dentro do Núcleo e o
Mauro foi contratado para dirigir o Posto, com um "alto ordenado"! Também, ele já

sabia tirar sangue dos doentes, preparava lâminas e examinava-as, ao microscópio,
auscultava os batimentos cardíacos e media, com cuidado, a pressão arterial dos amigos.

Mauro apaixonou-se pela Valdete, uma bonita garota, filha de um dos glebistas
(aqueles que ganharam uma faixa de terra no Carinhanha e lá se fixaram), o Sr. Paes
Landin. Foi ele o construtor daquela barca, a "Raimundo Santos". Era um amigo
dos caiomartinianos. Tornou-se uma figura lendária dentro do Núcleo, atendendo a
todos os que o procuravam...

No grande dia, o Núcleo fervia de tanta gente! O alto falante anunciava o
acontecimento e as "mensagens" de carinho aos noivos enchiam o ar...

Na hora marcada, lá estávamos nós, Manoel e eu, para levar os noivos à Igreja,
para o casamento. Foi organizado o cortejo, do seguinte modo: Manoel ia à frente de
braços dados com a noiva, e os familiares da noiva, atrás deles. Do lado esquerdo,
estávamos Mauro e eu e toda a família caiomartiniana, os funcionários, crianças e
amigos. Do nosso lado, marchavam os escoteiros, cantando ao som dos tambores e
clarins caiomartinianos.

O pitoresco de todo o espetáculo era a Xandu, toda garbosa, como se fosse a
pessoa mais importante da festa, à frente do cortejo, marchando, com seus passos
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largos, comandando aquela multidão, onde se misturavam autoridades, prefeitos,
amigos, de Minas e da Bahia, toda a zona rural, cavaleiros que chegavam. Enfim,
aquela apoteose inédita era para o casamento do querido "Dr. Mauro", que chegara
àquela região como um garoto, vindo de Belo Horizonte, no meio dos "18
Bandeirantes", para criar uma cidade...

Oh! querido Mauro, como sentimos a sua partida tão cedo!
Manoel falou para você palavras bonitas, na hora em que o depositavam naquele

lugar triste, aqui em Belo Horizonte.

A "Bandeirante Raimundo Santos"

Acho que já lhes falei, em páginas anteriores, da lancha construída pelos
meninos do Carinhanha, sob a direção do chefe Antônio Ortiga.

Mas o que não lhes disse foi que a lancha recebeu, no batismo, o nome de
"Bandeirante Raimundo Santos", homenagem ao garoto Raimundo Santos, que
morrera tragicamente no Núcleo do Urucuia.

Foi o primeiro a perder a vida nos Núcleos, tão cheios de vida. Raimundo
estava à beira do Rio Conceição, com vários colegas, mas distanciou-se da turma,
indo brincar, cavando a areia, e com ela cobria o seu corpo, deitando-se dentro da
toca.

A meninada já saía, quando alguém diz: "E o Raimundinho?"
Voltaram à praia e só viram os cabelinhos pretos do menino, esvoaçantes num

montão de areia. Ele fora soterrado. Morreu brincando...

45 Brasília vive momentos
perturbadores,,,

A Mudança do Governo - JK e seus últimos dias em Brasília

Todos nós que havíamos deixado nossos Estados, nossas cidades, nossas casas
e familiares, para viver na nova capital, sofríamos, agora, o impacto de uma
tumultuada eleição que se avizinhava e que nos trazia prognósticos nebulosos.
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Juscelino Kubitschek, tendo como lema desenvolvimentista "Cinqüenta anos
(de progresso) em cinco (de governo)", conseguia estabelecer o seu Plano de Metas,
privilegiando os setores de energia e transportes, alimentando a indústria de base, a
educação e a saúde.

Com a transferência da Capital Federal para o Planalto Central e a certeza de
que Brasília não era mais um sonho, "era uma realidade", houve o grande apoio
político de que necessitava o Presidente.

O capital estrangeiro é atraído, naquela ocasião, pelas condições auspiciosas,
diversificando-se a economia nacional, substituindo-se importações de bens de capital
e de consumo durável; valorizando-se a produção de insumos, máquinas e equipamentos
pesados, e apoiando-se a atividade agrícola, mediante o incentivo à mecanização do
setor, à fabricação de fertilizantes e o fortalecimento da capacidade de armazenamento
e frigorificação dos produtos primários, destinados ao consumo interno e à exportação.
No início dos anos 60, já havia crescimento máximo do setor industrial, permitindo o
início do processo de transferência de renda para os demais setores produtivos.

Era, pois, compensador o sacrifício do povo brasileiro pela interiorização da
nova capital, pela abertura de novas estradas e empreendimentos interiorizados, que
geravam demanda para o parque industrial e maior dinamização da economia...

A mudança do Governo deixava Brasília e todo o Brasil apreensivos quanto à
continuidade de seu crescimento, de sua prosperidade, devido às notícias apavorantes
e alarmantes de que o candidato da UDN, o Sr. Jânio Quadros, não desejaria a
permanência da Capital naquele sertão!

Brasília seria, então, uma cidade-fantasmagórica, com esqueletos dos edifícios
e dos sonhos futurísticos, no meio do cerrado.

A luta política foi arrasadora, mas Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Nacional
(PTN), venceu as eleições para a Presidência da República e João Goulart (PTB) foi
eleito Vice-Presidente. O pânico foi terrível para os que moravam em Brasília.

No dia da posse do Presidente Jânio Quadros, em 31 de janeiro de 1961, em
sessão conjunta do Congresso Nacional, presidida pelo Senador Filinto Müller, já
corria a notícia, pelo Congresso, de que o novo Presidente estaria decidido a fazer o
seu discurso, na transferência da faixa presidencial, mas, bem ao seu estilo, agressivo
e hostil com Juscelino Kubitschek.

Já estavam avisados, os amigos mais próximos do Presidente mineiro, de que
algo iria acontecer e algumas providências já estavam sendo tomadas.

Lembro-me de que Manoel me colocou a par dos acontecimentos, mas fomos
juntos para perto do Parlatório, lugar construído por Niemeyer, especialmente para
a transmissão da Faixa Presidencial, junto ao Palácio do Planalto.
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Era uma multidão chorando, lamentando, naquele local, aguardando a
transferência da faixa. Juscelino teria afiançado que "não entregaria a faixa se o
discurso de Jânio Quadros fosse ofensivo à sua pessoa". Manoel já estava informado
dessa resolução do Presidente e do que os mineiros e amigos iriam fazer... e o
que se cogitava - e que felizmente não veio a ocorrer - era algo bastante
drástico...

Nunca vi, na minha vida toda, tanta gente chorando. Não eram só candangos,
pessoas modestas, mas vi Deputados, Senadores, Ministros, postados ali, esperando,
emocionados, para o adeus ao grande amigo e ex-Presidente. Estava junto de Manoel
o saudoso Dr. Juracy Magalhães (parlamentar baiano) e bem agarrada ao meu braço
a minha amiga e vizinha de apartamento, a querida Deputada Ivete Vargas (gaúcha,
parlamentar pelo Rio de Janeiro). Nós quatro chorávamos, lembrando passagens
pitorescas, amigas, com o nosso Presidente. A tensão era enorme, no meio daquela
multidão.

Jânio Quadros (coisa comentada mais tarde) sentiu a frieza do ambiente, um
silêncio sepulcral, sinistro, ameaçador... Caía uma chuvinha fria e aquela água se
misturava às lágrimas do povo que amava sinceramente seu demasiadamente bom
Presidente mineiro.

Jânio não leu o protocolar discurso. Não sei se ele falou alguma coisa ao
Juscelino, porque ninguém ouviu mesmo.

Só me lembro do gesto brusco do nosso valoroso mineiro, tirando a faixa
presidencial e colocando-a no pescoço de Jânio Quadros. Não vi mais nada...

A chuva e as lágrimas caíam, felizmente, no meu rosto, não me deixando
enxergar mais aquele grotesco acontecimento.

Juscelino desapareceu pela pequena passagem do Parlatório para o Palácio do
Planalto.

Parecia até coisa combinada. A multidão seguiu toda com ele para o aeroporto:
carros, caminhões, ônibus, até cavaleiros. A Praça dos Três Poderes, em frente ao
Parlatório, ficou literalmente vazia...

Apareciam no cortejo de despedida centenas de amigos, de todas as classes
sociais, de Brasília, dos Estados, e depois, já no aeroporto, estavam todos aguardando
a partida do amigo.

Juscelino chegou com D. Sara, Márcia, Maristela, Rodrigo (noivo de
Maristela), Carlos Murilo e Déa, enfim todos os familiares, assessores civis e
militares, amigos, que o amparavam, naquele momento crucial de sua vida.
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Juscelino chorava muito. O povo cercava o avião.., não foi fácil para o piloto
decolar, sem causar mal àquela multidão que soluçava traumatizada.

O costumeiro "céu azul" de Juscelino estava cinza. Brasília inteira chorava...
deixando cair as lágrimas contidas com dificuldade.

O Governo de Jânio Quadros
O novo Presidente adota uma política de austeridade econômica, congelamento

de salários, restringe créditos, cancela audiências, até ministeriais e do funcionalismo,
exige, com severidade, horários de trabalho e o uso de um uniforme cinza, jaquetão,
semelhante à farda militar, para os homens e mulheres.

É aprovada ainda uma política externa independente e a defesa da soberania
nacional. Despreza a autoridade de políticos, atingindo os mais respeitáveis e
admirados do país, colocando-os em situação deprimente perante a Nação.

Jânio Quadros iniciou campanha contra o lança-perfume, briga de galos,
reduzindo verbas para obras, principalmente aquelas destinadas à nova Capital.

O Presidente viveu em Brasília, mas, de acordo com os comentários da época,
mantinha-se enclausurado no "Palácio da Alvorada", vendo filmes, ao lado da esposa
D. Eloá. Ameaçava transferir a Capital para o Rio de Janeiro, imediatamente. Quanto
aos seus hábitos singulares e gestos particulares, esses variavam muito, de forma
errática e imprevisível, segundo aqueles que se preocupavam com a vida íntima do
excêntrico Presidente.

Jânio Quadros não aceitou por muito tempo aquela solidão de Brasília. Num
gesto, não explicado e nunca entendido até hoje, fruto, como se dizia, das:

- Forças ocultas!
Renunciou à Presidência da República, no mês de agosto de 1961, contando

voltar, com todos os poderes, graças ao apoio militar, que não vingou, e nos braços
do povo, que não o sustentou nas costas, como megalomaniacamente desejou.

Jango Goulart estava ausente do país, em missão oficial na República Popular
da China. Houve resistência à volta ao Brasil do Vice-Presidente João Goulart.

Lembro-me de que ficamos apavorados, na Capital, sem saber que atitude
tomar. Brasília iria desaparecer. Como iríamos voltar? O desespero era geral para
todos os que acreditaram naquela aventura! Contaram que, ao passar de avião,
sobrevoando Brasília, Jânio Quadros exclamou, com sua verborragia e erudição
singularmente típicas:

- Adeus, cidade tétrica
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João Goulart

Jango Goulart, como Vice-Presidente, prepara-se para tomar posse, mas
encontra reação em todos os setores militares e mesmo civis, devido às suas tendências
esquerdistas. Também alguns políticos, de extrema direita, reagiam à entrega do
Governo a Jango Goulart, homem bom, sem brilho na oratória e na vida parlamentar,
mas bastante estimado pelo seu temperamento dócil e amigo de todos.

Também pudera, ele tinha a seu favor o cunhado Leonel Brizola para brigar
por ele... Foram dias de preocupação para o Brasil e para Brasília.

Em casa, pela televisão, assistíamos à mobilização que o Governador do Rio
Grande do Sul fazia em favor da posse de Jango. Foi, então, dramática a chegada de
Jango a Brasília.

O meio militar cedia, afinal, à pressão política, depois das negociações de
Governadores e militares, para a posse do Presidente Jango Goulart, que assume
apoiado, entre as Forças Armadas, pelo Exército e protegido pelos Governadores
Ney Braga e Mauro Borges, respectivamente, do Paraná e Goiás.

Prepara-se logo a reformulação da Constituição de 1946 e a instituição do
Parlamentarismo, como forma de atenuar as potenciais tendências esperadas de
medidas de orientação mais à esquerda.

Em Minas Gerais, vive-se a disputa eleitoral entre Tancredo Neves e Magalhães
Pinto, que ao final é definida com a vitória da UDN, sendo eleito Governador o Dr.
José de Magalhães Pinto.

Com a instituição do Gabinete Ministerial e a vitória do Parlamentarismo, o
governo passa, então, a ser chefiado por um Primeiro Ministro. E escolhido o nosso
grande amigo, Tancredo Neves, que é aceito, sem restrição, pelos setores militares.

Aliás, outro deputado, cogitado também para o cargo de Primeiro Ministro,
era o mineiro Deputado Gustavo Capanema. Minas Gerais sempre foi e há de ser o
centro das grandes decisões relacionadas ao país.

00
O Parlamentarismo vigorou no Brasil até janeiro de 1963, quando, mediante

plebiscito, o eleitorado brasileiro votou a favor do retorno ao presidencialismo.
Os pessedistas mineiros, com a vitória do Presidencialismo e de Tancredo

Neves, diziam:
- Perdemos na Mineira, mas ganhamos na Federal !... (numa alusão às Loterias

Mineira e Federal).
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Tancredo Neves, com sua experiência e estratégia política, sabia contornar as
dificuldades surgidas com a derrota do Parlamentarismo, e a conseqüente vitória do
Presidencialismo.

Jango Goulart, apesar de preparadas as reformas de base, é acusado de sérios
envolvimentos em golpes comunistas, pois aceita a propagação das greves e participa
da promoção de um grande comício popular, em frente à Estação Ferroviária da
Central do Brasil, no Rio de Janeiro.

Estávamos em Januária, visitando a Escola Caio Martins, na terra de Manoel,
quando surge o noticiário, nas rádios, de uma grande concentração no Rio, com
mais de trezentas mil pessoas, com a participação de Jango Goulart. Manoel chama-
me ao quarto e, muito nervoso, diz:

- Prepare as malas, precisamos partir agora para Brasília. O Jango está louco,
está se expondo demais! É revolução, na certa.

O Aeroporto de Brasília já estava todo cercado por militares, interditado,
quando sobrevoávamos a Capital Federal.

Com a ajuda de Deus foi, felizmente, aberta uma "brecha". Aterrissou-se em
paz. No aeroporto só se viam militares, metralhadoras e gente correndo.

Havia reação à presença de Jango no Governo, pelos militares e, principalmente,
pela ala mais conservadora do mundo católico.

A chamada "Marcha da Família com Deus pela Liberdade" encontrava apoio
em muitos setores direitistas, por toda a extensão do país.

Em nossa Capital, Belo Horizonte, houve até o célebre "Comício dos Terços",
em que centenas de mulheres, chorando, empunhavam os terços, imagens, em
represália à presença de Jango na Presidência. Algumas senhoras de minha família
participaram desses comícios.

As Forças Armadas, com o apoio das tropas de Minas Gerais e de São Paulo,
destituem o Governo e implantam o Regime Militar no início de abril de 1964. O
Presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili, assume o poder, como
substituto legal, no Palácio do Planalto.

Manoel é chamado a compor uma Comissão, que se apresentaria no Palácio da
Alvorada, para a deposição do Governo do Presidente Jango Goulart. Contou-me
que a notícia da derrota de Jango Goulart foi recebida por todos e anunciada pelo
Presidente da Câmara, com uma serenidade que impressionara a todos. A única
reação violenta partiu, no entanto, do mineiro Darci Ribeiro, que não escondia a
sua revolta ante aquele ato, considerado hostil.

Darci Ribeiro, o criador da Universidade de Brasília, mineiro, reclamava aos
berros, gesticulando, negando-se a deixar o Gabinete Presidencial.
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O quadro político era dramático para Brasília. Todo o país estava recebendo,
com grande reserva, as ordens emanadas das autoridades militares, principalmente
as cassações de mandatos e direitos políticos de parlamentares. Todos os dias, eram
aguardadas as horas em que seriam proclamados os nomes dos deputados que seriam
cassados.

Marechal Humberto Castelo Branco

Em 24 de abril de 1964 é indicado Presidente da República o Marechal
Humberto Castelo Branco, tendo como Vice-Presidente o Dr. José Maria Alk mim.

Senhoras de Deputados, pais, irmãos, amigos, iam à Igrejinha para formar
correntes de orações, pedindo a ajuda a Nossa Senhora de Fátima para resolver
aquela situação de arbítrio e de exceção política criada pelo Ato Institucional de
número 1,0 famigerado AI-1.

Eram famílias de parlamentares do sul do país, do nordeste, do centro, que
haviam-se mudado para Brasília para cumprirem mandatos parlamentares de
representação pública. O problema apresentava diferentes aspectos.

De um lado eram as próprias populações que tinham seus direitos cassados no
parlamento, e isto, sob todos os pontos de vista, mesmo sem nenhum posicionamento
ideológico, era francamente questionável e execrável, por se tratar de prática
antidemocrática.

De outro, eram parlamentares que, cassados, interrompiam sua função em
Brasília, onde mantinham os filhos nos colégios e residiam bem instalados em
apartamentos funcionais, e onde viviam felizes. Eram parlamentares que produziam
melhores serviços de interesse legislativo, na tranqüilidade da nova Capital, do que
antes era possível na vida tumultuada da velha capital. Era reconhecidamente febril
o processo de produção legislativa dos primeiros tempos, abrangendo muitos
conteúdos da regulação legal nos campos econômico-financeiro, trabalhista, nas
áreas de educação, saúde, enfim, o Congresso trabalhava arduamente naqueles
tempos...

O Presidente Humberto Castelo Branco era casado com uma senhora mineira,
de tradicional família, mas vários Deputados de Minas foram listados para terem
seus mandatos cassados.

Tancredo Neves contou-nos que o nome dele estava numa destas listas, mas o
Presidente Castelo Branco ao ler o nome - Tancredo Neves— escreveu do lado, com
lápis vermelho:
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"Este não será cassado" e assinou, Castelo Branco.

Dr. Tancredo atribuía a benevolência do Presidente Castelo Branco a uma
promoção que ele, Tancredo, conseguira junto ao Presidente Juscelino, quando Castelo
Branco comandava um batalhão militar, em São João dei-Rei.

Com o Bipartidarismo, o fim do PSD, mas não do

jeito mineiro de ser e de fazer política.

No Governo de Castelo Branco, por meio do Ato AI-2, são dissolvidos os
Partidos Políticos, instituindo-se o bipartidarismo.

Os políticos foram compulsoriamente forçados a se reagrupar, surgindo daí o
partido do Governo, Aliança Renovadora Nacional - ARENA, constituída
basicamente de parlamentares naturalmente da ex-União Democrática Nacional -
UDN e, também do ex-Partido Social Democrático - PSD, pois apesar de a sigla
adotar princípios e postura mais progressistas, ainda mantinha bases e extensos
redutos eleitorais em áreas rurais e em regiões de tradição mais conservadora, levando
a que alguns parlamentares fossem quase que coagidos pelas suas bases e cabos
eleitorais (Prefeitos, Vereadores e Lideranças da Sociedade Civil, etc.) a ingressar
na nova agremiação, como foi o caso do Manoel e de outros, talvez por espírito de
sobrevivência e estratégia política.

O grupo de oposição ao governo, o Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, formou-se atraindo alguns integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB e até alguns parlamentares com base em regiões metropolitanas e mais populosas,
ainda que pertencentes aos quadros do tradicional PSD, que em geral adotava a
posição mais harmonizada, de concórdia, própria dos que optam pelo "caminho do
meio", ou como preferem alguns:

"Nesse contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário..." como se costuma
caçoar do modo mineiro de ser...

Aliás, quem melhor traduziu a essencialidade da postura de liberdade, coragem,
fibra, ousadia, prudência, concórdia, criatividade, altivez, tudo isso misturado e
devidamente temperado e expressão genuína de "mineiridade brejeira" no "jeito
mineiro de ser", foi Tancredo, numa tirada magistral, anos depois, lutando pelas
"Diretas Já!...:

"Dizem que o mineiro fica de cima do muro, mas o mineiro éopróprio muro...!"

Pois é, o mineiro consegue conciliar em si o jeito do altiplano e da montanha,
com o jeito do homem do vale; e, como situação típica de um Estado central, consegue
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culturalmente integrar as diferenças do homem identificado com o sul-ariano e as
contribuições germânicas, caucasianas, italianas, ibéricas e, mais tarde, orientais;
do homem do norte e do nordeste, negro ou moreno; do homem caboclo do oeste e
do centro e do litoral, do povo que, em todas as partes, descende de etnias tupinambá,
tupi, tupiniquim, guarani, tamoio, guaicuru, que aqui já existiam e, mais tarde,
vieram a se mesclar com os negros do Congo, do Senegal e da Costa do Marfim.

Nas Entradas e Bandeiras, o português mestiço, "o paulista", ao invés de
estupidamente, como Búfalo Bill, chacinar as aborígines, tomou-as para "brincar",
prazerosamente.

O povo que vicejou então, de tantas "brincadeiras", cafuzos, mamelucos ou
mulatos, tem um genoma tripartido: um terço é índio, um terço é branco e um terço
é negro - como o atestam, aliás, as mais recentes pesquisas no campo da genética
molecular.

E tem, das três raças, o melhor: a altivez do índio-passarinho que prefere a
morte à escravidão e que não se permite acovardar diante do inimigo comum, como
o foi Tiradentes; a intrepidez dos homens hinduarianos e mouros que caminharam
por "mares nunca dantes navegados", como o foi Juscelino, e que têm a capacidade
de fazer prevalecer a concórdia, a conciliação e resignação diante do irremediável,
como é da natureza do negro, e como bem o representou Tancredo. Tem das partes
componentes o melhor e, mesmo híbrida, é a transubstanciação da forma mais pura
de ser de cada parte e, portanto, raça pura.

Ademais o mineiro, na beira do rio, faiscando o ouro ou a pedra preciosa, vive
de forma sustentável, harmonizado com a natureza, ouvindo os passarinhos para,
pelo cantar diferente deles, antecipar-se ao perigo, e busca antes de mais nada o
"brilho » que há no meio da areia e das outras coisas... Não se acomoda ou aceita a
sina de ficar atrás de esteiras rolantes de peças a serem montadas e aparafusadas.
Assenta-se nos próprios calcanhares na beira da fogueira e de forma "zen" assunta e
perscruta à volta, matutando as soluções e, se for mesmo necessário, compra bondes
e os transforma em prósperos bancos...

Mas, não deixa de ser uma maravilhosa incógnita esse enigmático mineiro...
que vai de Tiradentes, Caio Martins, Aleijadinho, Drummond de Andrade, Milton
Nascimento... a agremiações como a "Tradição, Família e Propriedade" que empunhou
terços na avenida

00
Mas retornando àquela época, com o bipartidarismo surgiam dificuldades de

convivência política. As reuniões eram feitas, geralmente em Minas, no Hotel
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Financial, eterno Quartel General do nosso Doutor Benedito Valadares. Essas reuniões
eram concorridas, com a presença dos dois partidos tradicionais, especialmente em
Minas Gerais, o PSD e a UDN.

Uma noite, a sala destinada à reunião estava repleta.
Benedito, sempre amigo de Manoel, chama-o à sua mesa e, junto ao ouvido, diz:
- Manoel, o que está fazendo aqui o Zezinho Bonifácio ???

A convivência era, de fato, difícil para o nosso amigo, Doutor Benedito, que já
não estava entendendo nada daquela aliança.., nem ele, nem muitos outros
Deputados...

Naquele período, são cassados muitos deputados, de quase todos os Estados e
nós, que ainda estávamos em Brasília, vivíamos dias de angústia, depois das eleições
indiretas para Governadores de Estados.

A nossa preocupação tinha sentido, porque o Congresso (Câmara e Senado)
foi fechado. Durante o fechamento, muitos parlamentares permaneceram em Brasília,
sem ter dinheiro sequer para comprar alimentação para a família, criando com isso
uma situação constrangedora para muitos amigos.

Nós, na nossa família, não tivemos dificuldades, porque Manoel era militar,
tinha o seu soldo, éramos de hábitos modestos e sóbrios. Eu nunca deixei de trabalhar,
apesar de o Manoel ser Deputado. Lecionava no Elefante Branco, de manhã e à noite,
e trabalhava no Ministério da Educação, como Técnico em Assuntos Educacionais,
durante o dia, dava aulas de piano e reforço para vestibulandos, aos sábados e
domingos.

Devo confessar que levamos para deputados mineiros e de outros Estados, por
muitos dias, gêneros, frutas e até remédios para suas famílias, e especialmente para
os cassados, funcionários demitidos e outros amigos. Muitas famílias não tinham
para onde ir...

Felizmente esse drama durou só até o mês de outubro de 1966.
Jango Goulart refugiara-se no Uruguai.
O Marechal Castelo Branco morre, tragicamente, num desastre de avião, no

Ceará, depois de uma visita à grande jornalista cearense Raquel de Queiroz.

O General Artur da Costa e Silva

Em 1969, é eleito indiretamente pelo Congresso o General Artur da Costa e
Silva para a Presidência da República. Devido ao seu estado de saúde (sofrera
trombose) deveria tomar posse o vice-Presidente.
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Houve reação dos Militares à posse do Dr. Pedro Aleixo, mas em Minas Gerais
o Governador Israel Pinheiro comunicou que as tropas mineiras estavam preparadas
para garantir a sua posse.

À vista disso, o Governo Militar começou a mudar suas atitudes com políticos
mineiros, atendendo em audiências à sociedade civil de Brasília, convocando reuniões
até de algumas senhoras de parlamentares, chás no "Palácio da Alvorada", bailes no
Itamarati e desfiles de moda.

O ambiente tornava-se um pouco mais ameno, com algumas reformas
administrativas beneficiando áreas de educação, transportes e comunicações. Várias
vezes eu fui ao Palácio a convite de Marina Pacheco, esposa de Rondon Pacheco, para
"chás" com as senhoras dos militares, sob o império de meu "bom senso", como
dizia o Manoel, como forma de não permitir que se estabelecesse solução de
continuidade na resolução dos diversos problemas políticos e financeiros, inclusive
os da Caio Martins.

Logo depois, agravava-se novamente a situação - quando o Governo não
consegue licença do Congresso para processar o Deputado Márcio Moreira Alves,
que havia pronunciado discurso considerado ofensivo às Forças Armadas.

A situação estava tensa e, novamente, para nós que residíamos em Brasília,
outros momentos de preocupação vieram nos assaltar, pairando expectativas nebulosas
em todos os lados.

Devido aos pronunciamentos, na Câmara, contra a cassação dos Deputados, o
Presidente da República decreta o Ato Institucional número 5 (o famigerado AI-5),
que lhe confere poderes para fechar o Parlamento, além de cassar mandatos. Houve
a seguir a conhecida primeira invasão da Universidade de Brasília e foi instituída
terrível repressão em todo o país.

No dia seguinte à votação do afastamento da Câmara Federal do deputado
Márcio Moreira Alves, dentre outros pronunciamentos ofensivos ao Governo, os
jornais comentaram muito as respostas das "enquetes" feitas pelos jornalistas no
meio político.

Manoel de Almeida disse:
- Os deputados votaram com a cabeça e não com o estômago...

Apesar de Manoel ser militar, ele não aceitava, é lógico, a perseguição política
e os excessos repressivos do Presidente Costa e Silva.

O episódio da expulsão dos professores da UnB foi lamentável. Estes relatos
estão no livro do Professor Roberto Salmeron, o grande fisico que não pagava Imposto
de Renda no país em que foi morar. A consideração do povo com o nosso nobre
patrício era de comover.
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É formada uma Junta Militar pelos Ministros: Aurélio de Lira Tavares
(Exército), Augusto Rademaker (Marinha) e Márcio de Sousa e Meio (Aeronáutica),
para assumir o Governo, tendo em vista a impossibilidade de governar do Presidente
Costa e Silva, que sofrera, como já disse, um derrame cerebral...

Essa junta assume, temporariamente, o Governo, impedindo, como já disse, a
posse do vice, o Dr. Pedro Aleixo, uma das melhores reservas morais no meio político,
cultural e humanista, no nosso Estado.

O Dr. Pedro Aleixo estava confinado em algum lugar, em Belo Horizonte e
não podia se comunicar com amigos, nem com a família.

Apesar de Pedro Aleixo ser da UDN, Manoel de Almeida tinha grande respeito
pelo grande jurista, não só pelos seus reconhecidos méritos, em Minas, mas pelo
apoio que ele nos dera, quando da criação da Caio Martins.

Manoel era muito ligado ao Dr. Israel Pinheiro e às tropas mineiras militares,
à Polícia Militar, da qual era Coronel. Também como deputado era respeitado.
Expondo muitas vezes até a própria vida, com grande esforço, aproximou-se do Dr.
Pedro Aleixo, oferecendo ao ilustre mineiro solidariedade e carinho, naquele momento
crucial de sua vida política e particular. Foram momentos muito dificeis.

O Governo Militar, constituído pelas três áreas: Exército, Marinha e
Aeronáutica, resolve indicar para a Presidência, formalmente eleito pelo Congresso,
o General Emílio Garrastazu Médici (1969 a 1974).

Médici comandou, então, o período mais brutal da ditadura militar, com prisões,
novas torturas, exílio, morte, desaparecimento de estudantes, políticos, cientistas,
centenas de pessoas. Nessa época expulsaram do Brasil dezenas de professores.

O período de Médici foi chamado "anos amargos" ou "anos de chumbo".
Foram três as invasões da Universidade de Brasília! Anos de terror!

Meu filho Cláudio foi preso e a foto dele, na época barbado e magro e ladeado
pelos policiais truculentos, sendo levado para a viatura policial, ficou famosa e é
sempre mostrada nos arquivos das invasões da UnB e dos porões da ditadura. Ele
ficou mantido incomunicável por um tempo, porque acompanhava os mesmos ideais
e os passos do líder Honestino na Universidade de Brasília. No fundo eles almejavam
maior liberdade para o país e igualdade de direitos para todos os brasileiros.

Fernando, além da militância estudantil que não podia ser explicitada
formalmente, depois de graduado em economia, seguia um grupo de professores da
CEPAL e ESCOLATINA, com pensamento contrário ao imperialismo econômico
americano e teve sua carreira docente interrompida na UnB, por perseguição do
Capitão-de-Mar-e-Guerra José Carlos de Azevedo, na época ocupando o lugar de
Darei Ribeiro na Reitoria da UnB.
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A Maria Czli fez um belo Vídeo - " Honestino" , premiado como Obra de Arte
pela UnB, anos depois, e que relata todas essas vicissitudes dramáticas

Os outros filhos eram mais jovens e não viveram tão de perto esse período de
transformações maiores, lamentavelmente apenas puderam ter acesso a uma educação
sob censura e foram por anos a fio impedidos de se pronunciar.

Eu, como mãe, tentava, como podia, impedi-los de irem à luta. Mas eles
cumpriram uma missão, a missão de toda uma geração valorosa, pois, diferentemente
de outros "filhinhos de papai", viveram também sua juventude em Brasília, mas
foram criados no estrito respeito à liberdade aos direitos humanos e incentivados a
perceber, desde cedo, com sensibilidade, os graves problemas sociais do país.

Cresceram e se mantiveram íntegros vivendo esses problemas. Não poderia culpá-
los ou censurá-los pela opção que, no fundo, era a minha e a de Manoel, também.

LEI N.° 6.218 - DE 7 DE
JULHO DE 1975

Estabelece área de atuação da SUDENE.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional de-creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Considera-se área de atuação da

SUDENE todo o território dos municípios de
Manga, São Francisco e Januária, Já Incluídos
na zona denominada Polígono das Secas.

Art. 2." Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, 7 de julho de 1975; 154.0 da Inde-
pendência e 870 da República. - ERNESTO
GEIsEr - Mauricio Rangel Reis.
ORIGEM DESTA LEI

PROJETO DE LEI
N.° 1.207, DE 1973

Estabelece área de atuação da SUDENE.
(As Comissões de Constituição e Justi-
ça, de Economia, Indústria e Comércio
e do Polígono das Secas.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Considera-se área de atuação da

SUDENE todo o território dos municípios de
Manga, SIo Francisco e Januária, já incluídos
na zona denominada Polígono das Secas.

Art. 2.0 A presente lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Sala das Sessões, ... - Manoel de Almeida.

General Ernesto Geisel

O ilustre General foi o
Vigésimo Primeiro Presidente do
Período de Governo republicano.
O General Geisel, sucessor de
Garrastazu Médici, tomou posse
em março de 1974 e afastou-se
em 15 de março de 1979. Foi o
primeiro Presidente da República
eleito pelo Colégio Eleitoral,
composto de membros do
Congresso e Delegados das
Assembléias Legislativas.

O General Geisel teve um
governo difícil devido à
desaceleração do movimento
econômico, mas foi considerado
como milagroso, em comparação
aos governos anteriores.

O Presidente Geisel dava mais
liberdade aos políticos, não

reprimia as demonstrações estudantis, mas isto começava a desagradar a alguns militares,
ainda em situações privilegiadas em órgãos de repressão e até nos comandos militares.
Mas aos poucos a paz começava a voltar aos meios políticos. Não havia mais cassação de
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mandatos, demissões, aposentadorias inesperadas de funcionários públicos, já não havia
censura prévia a publicações, espetáculos, filmes etc.

O MDB volta a ganhar as eleições, os Sindicatos começam a se reorganizar. É
sancionada a Lei que concedia anistia aos acusados e condenados, pelo Presidente
João Figueiredo, Os exilados começam a voltar ao país.

No Governo Geisel, Manoel de Almeida realizou o seu grande sonho: a
integração da área esquerda do rio São Francisco, as cidades ribeirinhas, na região
abrangida pelos incentivos fiscais e tratamento diferenciado às populações do
"Polígono das Secas", no âmbito da SUDENE.

Quando foi extinta a SUDENE pelo Governo Fernando Henrique (encontra-se
em processo de reabertura no Governo Luiz Inácio Lula da Silva) senti um nó na
garganta. Os Governos acabam com os órgãos, mas os corruptos são preservados...

Não foi fácil para o Deputado Manoel de Almeida a aprovação de seu projeto,
porque outros deputados mineiros também haviam apresentado projetos semelhantes,
embora posteriormente.

O General Geisel era muito atencioso com Manoel de Almeida. As audiências
que Manoel solicitava eram logo concedidas, entrecortadas com casos das casernas
militares, já que os oficiais eram conhecidos desde o tempo em que Manoel fez
cursos para Sargentos das Forças Armadas do Exército, no Rio de Janeiro.

Nessa época Manoel demonstrou tanta dedicação àquele Curso, classificando-
se em 10 lugar, que foi convidado então a se transferir para o Exército.

Manoel era solteiro e teve a oportunidade de me contar que, apesar das
vantagens oferecidas, ele disse, ao Comandante da ESE:

- Devo muito à Polícia Militar de Minas e desejo oferecer a ela todo o meu
esforço como militar agradecido e leal. Serei fiel à Polícia Militar de Minas.

O General Geisel, na época da aprovação do Projeto (Lei número 1207, de 7
de julho de 1975, SUDENE), disse:

- O Projeto do "meu camarada" e do "meu colega" Manoel de Almeida é
perfeito e vou aprová-lo.

Toda a região barranqueira de Minas foi beneficiada pelo projeto da SUDENE.
Todo o Vale do São Francisco ficou feliz pela grandiosidade do projeto.

Não consigo enumerar todos os benefícios que Manoel conseguiu levar para as
cidades ribeirinhas, devido à aprovação desta Lei", mas da criação do Banco do

63 Fora os expressivos empregos criados e a renda gerada por projetos industriais (especialmente em Montes
Claros e Pirapora) e projetos agropecuários (inclusive os megaprojetos de irrigação do São Francisco e Verde
Grande), isso em regiões até então consideradas como pertencentes ao bolsão de maior pobreza do Estado de
Minas Gerais.
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Brasil, que realizaria o repasse dos recursos de incentivos fiscais do mecanismo 34/
18, na cidade de São Francisco, eu me lembro, porque comemoramos no nosso
apartamento em Brasília, com o querido Dr. Oscarzinho, prefeito da cidade de São
Francisco, amigo e correligionário.

Apesar de todos os problemas advindos com a ditadura militar, como: censura
à Imprensa, combate duro aos movimentos estudantis, exílio, mortes, desaparecimento
de pessoas, que aconteceram nos "anos de chumbo", diria naqueles anos negros,
faço questão de ressaltar aqui que os Governos Militares não descuidaram, pelo
menos, da Construção de Brasília.

Diziam, antes, que a Capital ficaria como uma "cidade fantasma no meio do
cerrado", mas isto não aconteceu. Os Presidentes Militares podiam não amar Brasília,
mas procuraram acelerar o crescimento do país e o de Brasília, com investimentos
em infra-estrutura, nas áreas de construções habitacionais, telecomunicações,
hidrelétricas, usinas.

Brasília não ficou, no tempo dos militares, à mercê dos grileiros que hoje
ocupam os espaços públicos, invadindo até as áreas de preservação permanente, com
os poderes públicos fazendo "vista grossa" aos condomínios que brotam da noite
para o dia, como no tempo da "Cidade Livre". Só que a Cidade Livre era invasão de
pobres e a de hoje é invasão de ricos, o que mais campeia no planalto central e que
me entristece toda vez que vou a Brasília para visitar os filhos, netos e bisnetos que
lá ainda residem...

Os militares aceleraram muito os trabalhos ligados ao asfaltamento da rodovia
Belém-Brasília, implantada por JK e que permitiu a integração regular e consolidada
do Norte ao Sul do País. Mas cometeram erros desastrosos como a rodovia
Transamazônica, que, ao concorrer com a própria bacia do rio e sua solução de
transporte seguro, absolutamente natural e econômica, acabou a malfadada rodovia
sendo novamente invadida pelo mato e, com o passar dos anos, pelas árvores frondosas
que voltaram ao seu devido lugar. Hoje ninguém fala em Transamazônica, a não ser
por uns poucos trechos. O resto, a mata comeu...

O Regime Militar, de 1° de abri! de 1964 até 1973, constituiu um período de
fatos políticos, sociais e históricos importantes para o país. Muitos escritores
eméritos já os descreveram com maestria. Porém, nós que morávamos na Capital
Federal, sentimos as mudanças governamentais, no corpo e na alma. Não temos
palavras que possam descrevê-las como quereríamos".

64 Preferimos não revelar muita coisa que vimos e sofremos porque poderiam fazer aprofundar ainda mais as
feridas em muitos corações! Há muitos amigos vivos e nós respeitamos.
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General João Batista de Oliveira Figueiredo

O General João Batista de Oliveira Figueiredo, ex-Chefe do SNI, foi eleito o
sucessor de Ernesto Geisel, garantindo assim a continuidade da chamada "abertura
política", iniciada pelo Governo anterior.

O General de Infantaria disse uma vez, atrás de seus permanentes óculos
escuros, que lhe fazia os olhos parecidos com os de uma grande formiga, demonstrando
seu especial interesse pelos cavalos de raça e mínimo tato para as questões sensíveis
de governança:

- Prefiro o cheiro de cavalos ao cheiro do povo...!
De outra vez, no fina!, disse:
- Espero que o povo me esqueça!

E não levou muito tempo, quase nenhum, para que sua vontade fosse
inteiramente cumprida...

No seu governo foi criado o pluripartidarismo, com o surgimento do PDS,
conduzido inicialmente por José Sarney, do Maranhão, no lugar da ARENA, do PTB
(sigla adotada por Ivete Vargas), o PDT (com que Brizola teve que se contentar), do
PMDB, no lugar do MDB, sob a liderança de Ulisses Guimarães.

É aprovada também a emenda que garantia eleições diretas - "as Diretas Já",
para Governadores, a partir de 1982.

A abertura não lhe é devida, mas aos inúmeros e muitos incógnitos, mártires,
aos incontáveis inconformados, que se opuseram bravamente ou ofereceram suas
vidas e cujos corpos se alinham ao longo daqueles anos funestos.

A Nova República: Tancredo, Sarney, Coilor, Itamar e FHC

Mais tarde, depois das lutas pelas eleições "Diretas Já", Tancredo Neves saiu
vitorioso, mas num quadro de diverticulite, inicialmente normal, veio a ser atacado
por violentíssima crise de septicemia, vindo a falecer depois de longa agonia que fez
chorar toda a nação brasileira, sendo substituído por José Sarney, seu vice, que havia
se transferido para o PMDB.

A inflação alcança, no seu período de Governo e na sucessão de ministros e
planos da economia, níveis astronômicos.

Vem então Coilor, com fama de "salvador da pátria" e de "caçador de marajás",
como ele mesmo se intitulava. O voluntarioso rapaz e sua senhora assaltam o país.
Sua Ministra da Economia, de triste memória, logo no início seqüestra as poupanças
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populares. Colior é acusado no Congresso Nacional de participar de um maquiavélico
esquema de propinas, favorecimentos e de benesses: fluxos de recursos públicos
foram parar nos paraísos fiscais, administrados por PC Farias, o coordenador
financeiro da campanha presidencial.

A população se subleva, os jovens se pintam e vão às ruas como "neo-caras-
pintadas" e, pressionado, o Congresso Nacional vota o "impeachmenf', e o Presidente,
que pretendeu reeditar Juscelino, com 50 anos em 5, com apenas 2,5 anos sai às
pressas "pelos fundos" do Palácio do Planalto, para não enfrentar a multidão vestida
de preto e furiosa, postada em frente ao edifício presidencial.

O mineiro (um tanto baiano, pois nasceu no meio do mar, em frente à Bahia),
Ita mar Franco, considerado como sendo de Juiz de Fora, de vice de Colior é alçado
à inesperada condição de Presidente, e cumpre com honestidade e integridade o seu
tempo no Palácio, saindo com a popularidade em alta.

Conseguiu Itamar o improvável: acabou com a inflação de milhares por cento
para menos de 1% ao mês e estabeleceu a paridade entre o dólar e o real. Na verdade
foi uma equipe de economistas da UnB e da USP que desenvolveu a fórmula ideal da
URV, depois transformada em real. Num passe de mágica, o país se tornou
relativamente estável, e se mantinha assim até a derrocada da vizinha Argentina, o
que poderia ter nos levado para o mesmo caminho, quase sempre indicado pelos
homens de preto do Fundo Monetário Internacional.

Fernando Henrique liderava a equipe dos notáveis economistas no Ministério
da Fazenda e ele, que quase foi por vaidade Ministro do Exterior de Colior, e com ele
teria certamente caído, não fosse a indignação do íntegro paulista Covas, acabou
candidato virtual à Presidência, da qual saiu vitorioso e voltando imbatível na
reeleição posterior.

Seguiu-se assim a chamada Novíssima República, após a subdivisão do PMDB,
dando lugar à nova facção, a do PSDB, que elegeu por duas vezes à Presidência a
pessoa de Fernando Henrique Cardoso, meramente na esteira da resolução do problema
da inflação, com a introdução do Real.

Reforma Agrária e as Invasões de Terra

Ao longo de toda a Nova República e especialmente no último período de
Governo de FHC, começa o agravamento dos embates fundiários.

A questão é antiga no Brasil. A prioridade governamental sempre foi para os
segmentos industriais e os de serviços na área urbana. A atividade agrícola foi ao
longo da História o segmento que respondeu com as maiores sangrias de recursos,
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que dela foram transferidos inicialmente para o processo de industrialização
(financiando a substituições de importações de bens duráveis pela produção interna) e,
mais recentemente, para o setor de exportações.

A propriedade no campo sempre esteve concentrada em poucas mãos e embates
cada vez mais acirrados têm sido travados entre os setores latifundiários e o Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra, que assumiu atitude extremamente ideológica de
contestação do regime, mais que de disputa pelas terras e de luta pela reforma agrária.

Manoel fez inúmeros discursos na Câmara, apontando os entraves e mostrando as
soluções. Seu trabalho em favor da criança e do homem do campo conduzia a que se
concluísse que não bastava distribuir terra. O homem do campo, sem instrução, sem técnicas,
sem recursos para plantar, logo a estaria abandonando, por incapacidade de vê-Ia frutificar.

De fato, nos locais em que o modelo governamental promoveu a distribuição
de terras para reforma agrária, como em Rondônia, aquelas mesmas terras, dotadas
com toda a infra-estrutura necessária, encontram-se, hoje, novamente, nas mãos de
grandes proprietários. Na prática, o pequeno produtor ou o lavrador sem-terra recebe
o seu trato, derruba a mata e vende ao primeiro que se apresenta, indo novamente
engrossar a fila dos sem-terra, atrás de um novo pedaço de chão, num ciclo vicioso e
infindável. Manoel imaginava que apenas um programa de assistência integral pudesse
trazer paz ao campo.

O problema, especialmente no noroeste de Minas, agravou-se após o Presidente
Fernando Henrique comprar a Fazenda Barriguda, junto com o falecido Ministro
Motta. Hoje ele diz que as terras pertenciam aos filhos, mas nesse último tempo as
invasões se intensificaram nos Municípios de Buritis e Arinos, como forma de barganha
política, culminando na invasão da propriedade do Presidente, resolvida com
demonstração, que se pretendeu exemplar, de alguma violência desnecessária.

Nós também temos terras naquela região, há mais de quarenta anos, hoje em
processo de alienação, após os inúmeros desgostos que acabaram por determinar o
esgotamento e a perda final de motivação para continuar atuando naquela região,
que está ilhada por movimentos dos sem-terra, em todas as direções.

Manoel adquiriu a Fazenda Três Marias de Saint-Clair Valadares, quase
trocando-a por um velho Buick, porque não dispúnhamos de outras poupanças, e
porque o preço fora razoável em razão de o esclarecido fazendeiro pretender contar
com a "presença física" de Manoel de Almeida na região, mais do que fazer um
negócio comercial.

Mas foram anos de acúmulo de enormes aborrecimentos, com a administração
da propriedade passando de mão em mão, com pessoas inescrupulosas que sempre
procuraram explorar a boa-fé do Manoel que, apesar de tudo, povoou a Fazenda com
individuos que depois se voltaram contra ele.
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A propriedade "Três Marias" é considerada produtiva pela inspeção e pelo
cadastro do INCRA, suas terras ribeirinhas são entrecortadas por furos, belas lagoinhas
e várzeas inundáveis. A vegetação nativa e a mata ciliar estão bastante preservadas e
as áreas mais altas é que são ocupadas com edificações, infra-estrutura de curralama,
além de pastagens nativas e artificiais. A despeito disso, foram invadidas pelo
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra da região de Arinos e Buritis, exatamente
essas terras de baixada, talvez inaptas para um processo intensivo de reforma agrária,
por se tratar, basicamente, de uma reserva de patrimônio natural.

Tivemos por nove meses centenas de famílias dilapidando as nossas matas, que
contam com espécies de madeira de lei, terras que Manoel conservou com tanto
sacrifício para os filhos.

Eu me preparava para ir aos jornais denunciar a invasão da nossa "Três Marias".
Manoel já havia falecido, graças a Deus não passou por esse dissabor, e pela

ferrenha luta para afastar os invasores, antes amigos e eventualmente eleitores.

Mas creio que ele deve ter-me ajudado a evitar uma verdadeira carnificina,
devido à atuação da Polícia Militar, de quem consegui apoio absoluto. Graças ao
Comandante Geral da Polícia Militar de Minas, com o apoio do Governador Eduardo
Azeredo e do Dr. Meikior Augusto de Meio, Diretor do Incra, todo o drama foi
resolvido.

O INCRA comprou uma fazenda naquela região e os nossos hóspedes, que
entraram pelo rio, no fundo da fazenda, e por ele saíram, sem fazer estardalhaço...
dizem que estão felizes na nova fazenda, comendo o maná que caiu do Céu... Outros
venderam as terras e pressionam o Governo por reforma agrária em outras paragens,
pois não basta somente dar acesso à terra, há que haver educação para o trabalho que
torne a terra produtiva.

Nesse tempo, de sofrimento para mim, o meu filho Cláudio, advogado, dirigiu
a causa com paciência e o mesmo humanismo pregado por Manoel de Almeida.

Durante as audiências no Fórum, ouvindo os "Sem Terra", Cláudio chegava a
dizer:

- Mas, o senhor, que dizia haver recebido inúmeros favores de Manoel de
Almeida?O senhor, que é nosso vizinho e amigo? Como vai o senhor participar disso
tudo?

O movimento levou para o fórum centenas de pessoas que gritavam em passeata
todo o tempo para intimidar os meus filhos. A advogada dos Sem-Terra, experiente
e sagaz, tentou de tudo, até desqualificar o Cláudio por se tratar de servidor público,
como que defendendo causa própria contra a União... Mas Cláudio manteve-se firme
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e decididamente conseguiu a Liminar, determinando a cessação do esbulho. Foi uma
grande vitória contra um Movimento que conta com grandes recursos advocatícios e
mesmo financeiros para manutenção de tanta gente mobilizada e alimentada, sem
plantar um só grão durante todo o período transcorrido...

Mas dessa vez entrou numa terra produtiva e que constitui verdadeiro santuário
ecológico.

Estava liderando a invasão de uma das casas da Fazenda um ex-aluno da Caio
Martins. Parece até brincadeira e fiquei estarrecida e decepcionada com a atitude
daquele ingrato rapaz. Manoel, se vivo fosse, iria sofrer muito.

A fazenda de meus filhos fica em Arinos e a do Presidente Fernando Henrique
em Buritis (MG). A fazenda do Presidente estava, nessa época, toda policiada, e a de
Manocide Almeida, que tudo fez pela PM e para aquela região, estava com o MST lá
dentro, com gente armada, com carabinas, espingardas, facões e foices!

Imaginem a repercussão da minha denúncia pelo Estado de Minas, que me
oferecera uma página do jornal, onde tenho grandes amigos?!

Peço a Nossa Senhora Aparecida que os mantenha, longe das Três Martas!

0
00

Estou fazendo estes depoimentos baseada quase que somente na minha
memória, achei melhor citar alguns fatos ocorridos nos Governos do Brasil
(Estadual e Federal), porque neles estão inseridos muitos momentos de minha
vida particular.

Como colaboradora de um parlamentar, ativo e participante de tudo, tomava
sempre conhecimento dos projetos com antecedência, e como professora era obrigada
a assistir aquele alunado: filhos de Deputados, de funcionários e amigos, numa
expectativa que fazia pena a quem me conhecia.

Mas, apesar da luta política, destes anos de trabalho na área da educação,
atendimento aos amigos, e aos problemas de nossa vida privada, é lógico que eu me
desdobrava para ajudar ao Manoel e cumprir também os meus compromissos
particulares.

Porém, não deixávamos definitivamente, Manoel  eu, as nossas atividades nas
"Escolas Caio Martins", pois, estando em Brasília, era ainda o melhor local para
aferirmos tudo aquilo de que as Escolas necessitavam. Percorríamos os Ministérios à
procura de material didático, livros para as Bibliotecas, discos, procurávamos amigos
nos Ministérios para doação de remédios, material esportivo, agrícola, para alegria
de nossas queridas crianças de Caio Martins.
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i O Plantio é Livre, a Colheita
e Obrigato'ría

A Granja das Oliveiras

Tão logo chegamos a Brasília, em abri! de 1960, Manoel procurou o Dr. Israel
Pinheiro:

- Dr. Israel, quero que o senhor reserve uma área em Brasília para uma Escola
de crianças carentes ou abandonadas...

- Mas, Almeida, mal começamos a fazer a nova Capital e você acha que já
precisamos nos preocupar com este problema?

Manoel respondeu:
- Dr. Israel, a Cidade Livre está funcionando a todo vapor...
Dr. Israel deu uma boa gargalhada, mas levou a sério a advertência do Manoel.
Pouco tempo depois, tendo Brasília o melhor Prefeito do mundo, Dr. Plínio

Catanhede, aflorou o problema e Manoel foi chamado a comparecer a uma reunião.
Naturalmente, lá estava eu para participar também das primeiras providências sobre
o assunto.

Nunca vi tanta gente: importantes industriais do Brasil inteiro, banqueiros,
Ministros, Deputados, Professores, todos interessados no assunto. Os jornais
noticiaram, em manchetes elogiosas, a nova iniciativa do Governo. Manoel, muito
modesto, anunciou que já havia solicitado do Dr. Israel a área necessária para atender
às crianças, mas, é lógico, com a mesma filosofia da Caio Martins. Como a obra
vitoriosa em Minas Gerais, adotaria sistema de lares e com chefes de lares ou pais
adotivos, área para plantar e para a formação da infra-estrutura da pequena Escola e,
principalmente, que seria já aberta à comunidade.

Em atenção às orientações do Construtor de Brasília, Dr. Israel Pinheiro, e do
Prefeito Plínio Catanhede, já havia, na área reservada, uma nascente plantação de
oliveiras, daí ter sido dado á obra o nome de "Granja das Oliveiras", que se localizava
na saída de Brasília para Goiânia e, como a confirmar o vaticínio contido na resposta
ao Dr. Israel, próxima Samambaia, Grande Núcleo Urbano que se formou mais
tarde à margem esquerda da rodovia federal que demanda o Estado de Goiás e que se
tornou recordista de violências no Distrito Federal.
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Ficou decidido que eu estaria à frente dos primeiros trabalhos de organização
e que aos poucos a obra ficaria sob a minha responsabilidade. O Manoel, com os
trabalhos na Câmara, não poderia dar assistência completa.

Organizei logo mais uma "Bandeira da Caio Martins, em Brasília", levando
para a nova capital os alunos caiomartinianos: João Loureiro Correia, Manoel Paixão,
Jaime da Felicidade, Edgard Santana Neves, João Palma, Jair, Gerson da Felicidade.

Manoel convidou, de Boa Esperança, um jovem fazendeiro, Militão Figueiredo,
ótimo rapaz, de excelente família, para ajudar os meninos na horticultura, que seria
iniciada com urgência, porque já estavam chegando as primeiras crianças.

O Militão trouxe cunhados e, a cada dia, mais aumentavam os funcionários.
Brasília tinha o que nunca tivemos: bastante dinheiro. A obra, organizada como
órgão da Prefeitura, tinha como protetor um grande Prefeito e ficaria na área
operacional da Secretaria dos Serviços Sociais.

Para facilitar o acesso dos funcionários à Granja das Oliveiras, organizei um
teste vocacional, porque era demais o número de candidatos a Chefe de Lar, pedreiros,
carpinteiros, alfaiates, lavadeiras, etc. O teste era um expediente para selecionar os
candidatos, porque a maioria não sabia ler, nem escrever, mas deu tão certo que
várias outras instituições o adotaram. Aqueles homens simples, como os nordestinos,
mineiros, goianos que apareciam, não mentiam! Se não gostavam da mulher diziam:

- Não!

E se não gostassem de criança diriam:
—Não.
Continuando a enquete:

- Você desmaia quando vê sangue?.
Era um meio indireto de conhecer o caráter da pessoa, "o coração e o gosto

para tratar os menores.....
Dividíamos as turmas dos homens e das mulheres. Enfim, aquele documento -

o teste - era o único instrumento pelo qual se contrataria o funcionário para a
Granja das Oliveiras, da Prefeitura de Brasília.

Os alunos da Caio Martins eram os primeiros chefes: Diretor —João Loureiro
Correia, casado, com filhos. Manoel Paixão casou-se logo, em Minas Gerais, para
ser Chefe de Lar. Edgard Santana Neves, casado - Chefe de Lar e Chefe de Escoteiros.
Jaime da Felicidade, casado, sapateiro. Íamos preenchendo as oficinas com pessoas
boas e que davam exemplo de trabalho honesto. A luta era grande, sincera, porque
todos queriam doar a Brasília uma Escola que já começasse assistindo crianças, não
as deixando entregues aos corruptos e ímpios que já invadiam Brasília.
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Deixamos a "Granja das Oliveiras" como um dos melhores centros de amparo
à criança, aos menores na nova Capital, assistindo a comunidade com ensino primário
e profissionalização completa.

Granja Escola "Luís Fernando"

Tão logo ficou conhecido o trabalho na Granja das Oliveiras, surgiu a
oportunidade de se estabelecer mais uma Escola semelhante, mas no Gama.

Foram feitos vários Projetos, pela Prefeitura, para Concurso Público, por
Engenheiros, sagrando-se vencedor o que apresentou um trabalho que atendia à área
profissionalizante, de acordo com as "necessidades do meio", pois o Gama já estava
se tornando muito populoso. Daí, não levou muito tempo para que iniciássemos
logo a eficiente preparação do funcionamento da Escola Primária, com várias oficinas
artesanais, bem equipadas, para as quais não faltavam recursos financeiros e técnicos.

Preparamos 11 lares pequenos para os menores, com 15 crianças de ambos os
sexos. Estruturamos toda uma Cidade de Meninos, mas dando toda a assistência à
comunidade. O sistema caiomartiniano consistia em assistir sempre os que estavam
chegando a Brasília.

Demos o nome de "Luís Fernando" à obra porque o neto de Dr. Plínio
Catanhede gostava muito de visitar a obra e brincar lá com as nossas crianças.

Teve uma morte que abalou o avô, um homem tão bom, tão amigo e que amava
as crianças que estavam naquele chão de Brasília, já praticando atos de amor e de
dedicação aos menos afortunados. Dr. Plínio saiu de Brasília, magoado com a grande
perda.

Também deixei logo depois os meus dois trabalhos assistenciais no Distrito
Federal, porque contrataram dezenas de Assistentes Sociais de São Paulo e não
precisavam mais de minha assistência, desprendida e voluntária.

A semente foi, no entanto, lançada e sei que tem dado bons frutos para a nossa
Brasília...

A Escola de Música de Brasília

Quando foi inaugurado o CEMEB (Elefante Branco), em 1961, vários
Departamentos foram criados e os professores, já para o 2.° grau, foram aproveitados,
aos poucos, nos referidos Departamentos. Eu, como havia feito concurso para o
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Departamento de Música, fui logo convocada, tendo como meu Chefe o Professor
Reginaldo de Carvalho. O mestre, com vários cursos no Exterior, apesar de muito
jovem, já possuía grande experiência na Regência de Orquestras no Brasil e na Europa,
principalmente na Alemanha e na França.

O Elefante Branco, bela construção, tinha duas entradas com amplos degraus
e as primeiras salas, de ambos os lados, eram de música, incluindo espaços para
apreciação musical, pequenos anfiteatros, com piano e alguns instrumentos de sopro
e percussão.

Às vezes, os alunos se deitavam para ouvir as músicas e até dormiam... Eu
havia trazido dos EUA vários discos para dar aulas de Apreciação Musical, explicando
a biografia do autor, origem dos instrumentos usados para os efeitos musicais e para
a execução de cada peça, a cada época.

Por exemplo, quando eu colocava a Abertura 1812, do russo Tchaikovsky, havia
a explicação da entrada vitoriosa de Napoleão na Rússia, as tropas tocando clarins,
os sons das cometas, das bombas explodindo, de fogos estrondando por todo o lado,
relâmpagos, gritos de alegria, gemidos lancinantes na sucessão dos brutais combates...
Era importante quando mostrávamos aquela epopéia musical e, logo depois, os
instrumentos que produziam aqueles sons, aquela música onomatopaica, aqueles
tons fortes de metal, os estrondos da percussão, etc. Só os gênios produziriam e
transmudariam essa sensação de realidade!

É óbvio que hoje, com o avanço da tecnologia no mundo, tudo mudou e o
aparecimento de novos métodos de mixagem e gravação eletrônica veio dar novo
incentivo àquela modesta mocidade que se formara na nova Capital. Para nós,
professores, amadores, cultores da Bela Arte, tudo tinha sentido, porque dávamos
valor às menores iniciativas e só queríamos inundar Brasília de música.

Era música no Elefante Branco, nas salas de aulas, no refeitório, nos vastos
corredores, música na Escolinha, onde estavam as crianças para estágio das formandas,
era música nos Hotéis, no Brasília Palace, restaurantes, era música nos "inferninhos"
da Cidade Livre.

As modernas bandas de música e os grandes valores que Brasília gerou tiveram
ali origem: Renato Russo, da Legião Urbana, Cássia Elier, Renato Mattos, Adriano
Facchini, Pára-Lamas do Sucesso, Ney Matogrosso, entre outros.

Só a música poderia salvar aquele sertão de Goiás, com tanta gente desorientada,
sem saber o que inventar para apaziguar aquela avalanche humana que entrava nos
caminhões para voltar à terra e outros chegando, até a pé, para procurar emprego.

Um dia, um rapaz jovem, simpático, foi à nossa casa, à procura do Deputado:
- 0 Deputado está?
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- Não, mas vamos entrar... - eu lhe disse.
Quando o Manoel chegou eu já sabia quase toda a história do rapaz e já

comecei a ajudar o nosso conterrâneo. Em síntese: era de Uberaba, médico, filho de
uma modesta empregada do próprio Hospital, que trabalhava para custear o filho
que queria ser médico! O rapaz disse para o Manoel:

- Deputado, eu não me alimento há três dias. Não acho emprego. Fui a uma
obra, em construção ) oferecendo-me para trabalhar como pedreiro e quando eu falei
que era médico, queriam chamar a Polícia, dizendo que eu era louco!

Para sintetizar a história, Manoel pediu-me que servisse o almoço, rapidamente,
para todos, pegou no braço do rapaz e disse:

- Vou, Márcia, para a Prefeitura e só sairei de lá com este moço nomeado...
Dizem que o referido rapaz está muito bem em um Hospital de Brasília,

exercendo a sua profissão. Nunca mais tivemos notícias dele. Ainda bem. Todos os
dias era um caso semelhante.., O Manoel dizia que "as pessoas só se lembravam da
gente quando estavam infelizes, depois se esqueciam ..."

Mas voltemos à nossa música, que nos ajuda a espairecer as mágoas...
O nosso Departamento era coordenado pelo Professor Reginaldo, Professor Estêvão,

um grande profissional e eu, professora entusiasta e apaixonada pelo que fazia.
O número de alunos inscritos crescia cada dia mais e não havia condições para

dar aulas naquelas duas pequenas salas, no Elefante. Foram então alugadas salas no
colégio Nossa Senhora do Rosário, colégio de Irmãs, que ficava junto ao Elefante
Branco, mas não deu certo. Alugamos então a Comunidade Espírita, da L - 2.Sul. O
Diretor da Comunidade era o Senhor Mário Barata, esposo de Da. Irene, que se
notabilizou pela psicografia de inúmeros romances espíritas. Nessa época, era ainda
o Diretor do Departamento de Música, que não era mais um Departamento e sim
"Escola de Música", o nosso querido Professor Reginaldo Carvalho.

Mas não pudemos continuar lá também na Comunidade Espírita, porque o Sr.
Barata, que nos emprestava as salas de aula, disse-me que a fumaça daqueles
inveterados músicos fumantes estava atrapalhando o trabalho espírita. Nessa
oportunidade, sentimos os grandes problemas para continuar aquele trabalho. Eu
fazia a apreseatação em nosso apartamento particular que era grande, no terraço do
Elefante Brahto, nos Hotéis, mas não cabia mesmo: enfim, a solução seria conseguir
um lote na NOVACAP, para a construção definitiva da Escola de Música.

Na época era Presidente da NOVACAP o Dr. Schmith, grande amigo do Manoel.
Preparei um ofício contando todos os problemas da Escola de Música; o Professor
Reginaldo Carvalho assinou também o oficio e ainda todos os professores. Levei o
documento, pessoalmente, tendo acolhida plena do objetivo do oficio.
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Em 1963, com a ida do Professor Reginaldo para o Exterior, assumiu a direção
da Escola Levino de Alcântara, professor emérito de muito valor profissional e
corajoso para enfrentar aquele terreno fértil de músicos, nos cerrados de Brasília. O
Professor Levino fundou em 1963 o Madrigal de Brasília, conjunto de cantores que
fez muito sucesso. O Professor Levino sentiu a necessidade de reunir em um só
espaço o ensino da música, disperso pelas escolas da Fundação Educacional do
Distrito Federal.

Havia aulas de música para crianças (parte rítmica), instrumentos para os
alunos maiores, em horários compatíveis com as aulas dos Estabelecimentos de
Ensino, ainda na Comunidade Espírita.

Os amigos espíritas eram bons, queriam também ajudar, mas era ali quase um
jardim de infância: a mãe que ia levar o filho para as aulas de violino, levava quase
toda a família, para brincar naquele lugar. Estudar música com criança correndo,
brincando por perto, não era produtivo.

Voltei, de acordo com Levino, a insistir com os amigos da NOVACAP e consegui
o lote na Quadra 603/4, onde está construída hoje a Escola de Música, um belo
prédio para apresentação de Corais, Orquestras, Filarmônicas e um Centro de
Referência em Brasília.

Matriculei lá os meus netos Manoela, Maria Paula e Rafael. Manoela continuou
estudando no Rio, passando depois a estudar em Paris. Casou-se com um rapaz
alemão, o Gregor, deixou a música, mas no natal de 2002 tocou "Noite Feliz" com
toda a família. Os meus netos não herdaram a minha paixão pela música. O meu filho
Fernando também estudou lá por dois anos, canto coral e saxofone, mas interrompeu
a atividade em virtude de uma hérnia. Paula, hoje, residindo em Roma, faz parte de
um Coral de senhoras da Embaixada do Brasil, naquela cidade.

O Professor Levino Alcântara ficou na Escola de 1974 a 1984, período durante
o qual o ensino era direcionado principalmente para a música clássica. Hoje, ele está
em Conceição do Araguaia, Tocantins, trabalhando em projetos musicais com
crianças. Eu fui para o Ministério da Educação e depois voltei para Belo Horizonte.

A última notícia que nos vem agora de Brasília, depois de tantos anos, é a
criação de cursos equivalentes ao 3° grau. Será uma grande iniciativa que poderá
fazer da EMB um centro de excelência no ensino da música, na nossa querida Brasília.
Também, por seus cursos de inverno e de verão, a Escola de Música passou a ser
freqüentada por músicos de renome internacional que, durante suas férias, satisfazem
o grande sonho de conhecer o Brasil e ensinam a arte instrumental para alunos mais
dedicados. Os Corais anuais realizados pela Escola de Música fazem parte da
programação na vida cultural da cidade e são entusiasticamente procurados nessas
ocasiões.
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4wi 
Os Casamentos

Os atos solenes de união de nossos filhos pelo casamento, para a realização
do ideal de todo jovem e para a multiplicação da espécie humana, foram sempre
abençoados pelo Manoel  por mim.

Jamais interferimos nas decisões emocionais de nossos filhos, prevalecendo
sempre o amor para a formação de um novo lar, sem nos preocupar principalmente
com o lado material ou financeiro dos familiares diretos ou colaterais do futuro
casal.

Começamos a nossa vida, Manoel  eu, como dois sacos vazios de bens materiais.
Nós tínhamos muita fé nos nossos destinos e confiança que herdamos de nossos
antepassados, embora simples, sem tradições, mas honrados e lutadores pela
preservação da família.

"Maria Cccli"

Maria Cwli, a nossa primeira filha, estudou em Belo Horizonte, no "Santa
Maria", no bairro da Floresta, onde morávamos, e depois fez o curso de Magistério
no Instituto de Educação de Minas Gerais - IEMG, antes de se transferir para a
CASE e Escola de Aplicação, em Brasília.

Naquele tempo, as mocinhas não andavam nas ruas sem os pais. Passeando,
porém, certo dia, com a amiga Norma, filha do Sr. Mário Lisboa, Prefeito de Januária,
Maria Cwli viu que um jovem olhava com insistência para o lado dela. Norma era
mais velha que Maria Ca1i e, como a amiga mais nova, muito bonita. Era também
expansiva e muito alegre, enquanto que minha filha era tímida e não tinha coragem
de olhar e enfrentar os "psius" do jovem simpático, carregando os livros debaixo do
braço.

A Norma dizia:
- Maria Celi, ele quer é você, pode acreditar. Ele vem se aproximando de nós,

espere...
Maria Cali não ouviu nada, saiu numa corrida, sem parar, fazendo com que o

rapaz desse boas gargalhadas. No dia seguinte, a Norma, muito corajosa, dizia:
- Vamos voltar lá, Maria Cwli, naquele ponto, perto das barraquinhas da

Igreja de S. Pedro, na Floresta, que ele deve aparecer.
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Dito e feito. Lá estava o simpático rapaz, muito alto, esguio e sorridente. Foi
o início de uma "História de Amor" com páginas de muito carinho, muita alegria, a
vida de uma fada, uma Cinderela, em pleno século XX.

Paulo Dionísio de Vasconcelos, quintoanista de Direito da UFMG - era natural
de São Domingos do Prata, filho de Dr. Matheus de Vasconcelos, médico e de D.
Maria Castro Drummond.

Paulo foi logo se apresentar à nossa família, de acordo com os costumes da
época. Manoel determinou que ele poderia namorar a nossa filha, mas no portão de
nossa casa... Eu, sutilmente, atravessei as ordens do Manoel, dizendo:

- Ele pode entrar e se assentar no sofá da sala.
Todos brincavam, anos depois, que eu dei o golpe certeiro...
- Quando o rapaz entra dentro de casa é casamento certo.
Mas não foi isto o que eu pensei... e justificava, para os meus familiares, como

podia: ora dizia que tínhamos a nossa casa nova, com uma sala tão bonita, com
mobília estilo "Maria Antonieta", coberta de veludo vermelho, ora dizia que a rua
era meio escura...

Na verdade, eu sentia mesmo é que, na sala, era mais fácil para eu tomar conta
do "jovem par", que estava cada vez mais apaixonado...

A valsa dos 15 anos de nossa filha, Paulo já a dançou, muito feliz, porque o
pedido de noivado já fora anunciado. Como já contei, em capítulos anteriores, a
nossa mudança para a nova capital - Brasília - foi inevitável. Maria Cwli foi conosco,
terminando lá o Curso Normal.

Paulo, já advogado, mudou-se também para Brasília, morando na casa de seu
padrinho Deputado Pedro Vidigal. Depois de um desentendimento entre os noivos,
Paulo foi para o Rio de Janeiro para fazer o Curso no "Barão do Rio Branco", no
Itamaraty. Voltou para a inauguração do Palácio do Itamaraty em Brasília, aliás o
mais belo, da jovem Capital.

Graças às "estratégias" da tia de Paulo, a querida Enóe, reatou-se o noivado.
Ao ter a notícia do acontecimento, fui taxativa: "Vocês já noivaram muito. Vamos
marcar o casamento para setembro, sem falta."

Maria Cvli havia feito uma viagem à Índia com o Manoel e, na volta, passando
por Paris, ela e o pai foram visitar D. Sarah o nosso Dr. Juscelino. Maria Cwli estava
meio doente, com problemas gástricos, devido à alimentação em Nova Delhi. D.
Sarah preparou-lhe logo uma canja de galinha, sem tempero, feita pelas mãos de
Diamantina, a cozinheira do casal amigo. Dr. Juscelino saía com o Manoel, dirigindo
o seu carro, pelas ruas de Paris. Nessa oportunidade, aumentou mais a amizade
entre Maria Cali e o ilustre casal. Eles não a deixaram voltar mais para o Hotel.
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Maria Cmli disse ao Dr. Juscelino:
- Presidente, quando eu me casar, quero que o Senhor e D. Sarah, sejam meus

padrinhos.
- Se o seu pai conseguir que eu entre em Brasília...
Tão logo Maria Crli chegou a Brasília marcou a data do casamento com o

Paulo. Imediatamente, Manoel entrou em contato com as autoridades militares em
Brasília para a vinda do Presidente, exilado na França. O nosso amigo Rondon Pacheco,
digno Chefe da Casa Civil, iniciou as negociações entre a Presidência e a área mais
reacionária das Forças Armadas. A notícia correu célere em Brasília, da vinda do
Presidente Kubitschek para ser o padrinho do casamento da filha do Deputado Manoel
de Almeida.

Tinha gente que me telefonava dizendo:
- Dona Márcia, por favor, a Senhora me mande um convite para o casamento.

A nossa roupa para a cerimônia já está pronta.

A pessoa nem estava na relação de meus convidados... Outro dizia:
- Dona Márcia, eu não vou receber convite, mas onde tem Atlético eJKeu

vou, de qualquer jeito.

Resultado: o casamento teria que ser realizado no "Solar dos Estados", mas
com os portões abertos ao povo... O pior é que o Itamaraty sugeria que o serviço de
buffet fosse igual ao do Rei Olavo, da Noruega, que estivera, um mês antes, em
Brasília, e, como Paulo era o primeiro diplomata a se casar na Capital, todas as
cerimônias deveriam se realizar de acordo com as etiquetas, listadas em um documento
que me mandaram.

Dona Sarah chegou da França e eu levei-a para o meu apartamento, mas até a
tarde do dia 28 de setembro de 1967, as autoridades militares não tinham autorizado
a entrada de Dr. Juscelino em Brasília. Todos os nossos amigos, de todos os Partidos
Políticos, se empenharam muito, mas foi tudo em vão...

Não havia ainda a Catedral, portanto, a cerimônia religiosa realizou-se na
única Igreja, pronta, em Brasília, a Igreja de Santo Antônio, na Quadra 906 Sul.
Estava a Igreja ornamentada com flores (as flores perfumadas com Sprit) , candelabros,
e apresentou-se o famoso "Quinteto de Cordas" de Professores da Universidade de
Brasília.

Foram Padrinhos de Maria Cwli: Governador Israel Pinheiro e Dona Coracy
Uchoa Pinheiro, Dona Sarah Kubitschek com o Deputado Carlos Murilo, Tancredo
Neves e Dona Rosa Parreira, Deputado Gustavo Capanema e a prima Clélia
Capanema, representando a Maria, esposa do deputado, que havia quebrado o pé.
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Do lado do Paulo Dionísio: Chanceler José de Magalhães Pinto e Dona Berenice
Gatão Magalhães, Dr. Matheus de Vasconcelos e Maria do Carmo Vasconcelos,

Deputado Pedro Vidigal e Rute Vidigal, Deputado Paulino Cícero Vasconcelos e
Dona Maria Célia Vasconcelos, Dr. Maurício Correia e Dona Alda Gontijo Correia,

Dr. Francisco Leocádio e Berenice Paixão.

Maria Cali teve como mademoiseiles de honra as irmãs Maria Angela e Rita

Heloísa. Maria Cwli entrou na pequena nave pelo braço do orgulhoso pai, num
lindo vestido de renda "chantilly" (que ela trouxera da França) lindo véu de tule
(francês), com muitos metros de comprimento, e, na cabeça, grinalda de flores,
feitas especialmente por uma senhora amiga. A cerimônia foi linda e muito nos
comoveram as palavras de D. José Newton de Almeida Batista e as músicas executadas
pelo quinteto e o Coral da Escola de Música.

A recepção foi no Solar dos Estados, com os portões abertos, porque ainda
havia a esperança de Juscelino aparecer a qualquer hora. Como lutamos para pagar as
contas ao Maítre Gagliardi, que agenciou toda a Cerimônia. Felizmente ele era
muito bom e compreensivo...

Os grupos de convidados, no Clube, antes residência do Deputado Paulo

Pinheiro Chagas, eram formados por Embaixadores, Diplomatas, Deputados, parentes
das duas famílias, e grande número de amigos de Minas Gerais, eleitores do Deputado
Padre Vidigal, Paulino Cícero de Vasconcelos e de Manoel.

Ruth e o Deputado Vidigal levaram a Maria Cwli e o Paulo para o apartamento
deles e depois os conduziram ao aeroporto. A noite se despedia e o sol de Brasília já
estava claro, inundando de luz aqueles canteiros verdes, molhados pelo sereno,
alcatifados de flores silvestres.

Maria Cvli já estava com um apartamento, na SQS 208, perto da nossa quadra
SQS 206 e a vida dos dois se dividiria entre as duas quadras, o Itamaraty e a Escola
Classe, da 106, onde Maria Cxli ainda seria professora, até viajar para o Exterior.

A vida era calma e feliz em Brasília. Maria Cali ficou grávida e nós preferíamos
que ela tivesse a criança no Brasil.

- Nasceu Manoela!

Telefonistas do Itamaraty homenagearam o Paulo, dando a notícia aos amigos
com esta frase tão curta, mas imensa na sua ternura, no seu conteúdo, na sua
significação para a eternidade.

Paulo aguardava um menino e a turma do Galo Atleticano estava toda colocada
à porta da Maternidade do Hospital Santa Lúcia. A enfermeira apresentou aquela
carinha branquinha dizendo:

- Uma menina clarinha!
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Paulo jogou as chuteiras para trás, sem se virar, dizendo:
- Oba! Oba! Como ela é linda!
Paulo tinha gênio muito bom, era amigo de todos no trabalho e com os meus

filhos parecia um irmão, emprestando-lhes desprendidamente sua lambreta. Discutiam
e jogavam futebol (ele era lateral direito), contavam piadas de mineirinho, tomavam
caipirinha, cantavam sambinhas de breque e as músicas de vanguarda cantadas pela
esquerda da época

Paulo, era muito simples, na forma de se trajar, falava como qualquer mineiro,
da forma mais despojada e coloquial possível, jamais revelando gratuitamente sua
incrível e sólida cultura, acumulada desde a juventude com os livros que sempre
devorara, podendo se expressar com extrema fluência em tupi-guarani, latim, inglês,
espanhol, francês e mais que arranhando o russo, o japonês, o iídiche e sabe-se lá
quantos mais idiomas. Esse dom foi absorvido por suas filhas, que falam o inglês, o
francês, o alemão, o italiano, o espanhol e tudo aprendem com igual facilidade.

O casal logo depois assumiu funções na Embaixada de Haia, na Holanda.
Passeavam muito, foram à Alemanha, Inglaterra, à França.

Maria Cwli ficou grávida novamente, da Maria Paula. As notícias eram sempre
agradáveis, mas um dia chega-nos, através do Itamaraty o que jamais pensaríamos
ouvir e no dia seguinte os jornais estampam em notícia de primeira página: "O
diplomata Paulo Dionisio apareceu morto na Haia, Holanda!"

Chamaram o Manoel ao Itamaraty, colocando-o a par dos acontecimentos e as
providências que deveriam ser tomadas. Manoel foi ao Ministério da Educação para
me levar para casa, mas dizendo-me que o Paulo tinha sido também seqüestrado e eu
precisaria viajar para ficar com a Maria Cwli que já estava em trabalho de parto.
Havia sido seqüestrado, poucos dias antes, o Diplomata Gomide pelos Grupos
Guerrilheiros. Havia muita exploração política e social, na área diplomática.

Eu parecia um "robô" nas mãos daquela gente toda, lá no apartamento de
Brasília, amigas arrumando malas, cochichando, outros chorando... somente no Rio
de Janeiro, quando vi os jornais com aquelas palavras tétricas, é que eu acordei
daquele estado letárgico e daquela prostração emocional.

Ficamos em Paris, no aeroporto de Orly, aguardando o avião que nos levaria à
Holanda.

O encontro nosso com Maria Cali foi doloroso, ela tão jovem, com aquele
ventre imenso e a Manoela, aos seus pés, com apenas dois anos, cabelinhos louros,
encaracolados, brincando feliz, por ver tanta gente entrando e saindo da sala.

Ficou logo decidido, que nós, Maria Cwli e eu, viríamos também para o Brasil,
junto com o Paulo. Maria Czli não queria que seu filho nascesse naquele país.
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O Governador Israel Pinheiro conseguiu, junto à Varig, que um de seus aviões,
que só iam até Paris, fosse buscar o corpo do Paulo, na Haia.

Manoel e eu fomos ver o corpo do Paulo, preparado para viajar para o Brasil.
Depois o caixão foi lacrado. Na volta ao Brasil, nas escalas, passamos pela França,
descemos na Suíça, em Roma, no Rio de Janeiro e finalmente em Belo Horizonte.

Como a Maria Cali estava, já, em trabalho de parto, em todos estes locais, o
avião aterrissava para que fosse dada assistência a ela e à criança, prestes a nascer. O
enterro aconteceu às 11 horas, do dia 12 de agosto de 1970, em Belo Horizonte.

Seguimos para Brasília e no Hospital Santa Lúcia nasceu Maria Paula,
pequenina, cianótica, lívida, merecendo cuidados especiais. Mas viveu, e como viveu.

O sonho de uma noite de verão da Cinderela desapareceu subitamente. Maria
Cwli emudeceu e, durante muito tempo, não saiu do quarto... Mas Deus é tão
misericordioso que as duas meninas são, hoje, duas belas senhoras, já casadas e são
felizes, apesar da ausência do querido pai que tiveram.

Manoel e eu nunca mais viajamos sem levar as duas meninas e os nossos filhos
se revezavam em carinhos com elas.

Manoela casou-se com o físico- matemáticoalemão Gregor Neu. A filhinha do
casal é a graciosa Maria Madalena, muito bonita e inteligente.

Maria Paula foi casada com Walterson Ibituruna, filho de Walter Ibituruna
e Dona Wilma Ibituruna, nascendo deste casamento Beatriz, hoje com 17 anos, já
desfilando com elegância nas passarelas de Brasília e se preparando para o vestibular
de Medicina, e o inteligente Paulo Fernando.

Maria Paula é casada agora com Raul de Taunay, Ministro de Carreira do
Ministério das Relações Exteriores e que é filho de tradicional família ligada às
atividades diplomáticas, desde o patriarca Visconde de Taunay. O filhinho do casal é
Raul Afonso, o encanto dos pais, da avó Maria Cwli, e da Márcia, a bisavó.

Maria Cwli continua atuando ativamente como professora, vídeo-cineasta e
como técnica da comunicação para a educação.

Cláudio Antônio

Cláudio Antônio casou-se com Ana Maria Lopes, filha de Dr. Pedro Lopes 
Dona Ely, que vieram para Brasília no início da construção da nova Capital.

Cláudio e Ana Maria tiveram os filhos:
Rafael Antonio, que concluiu o Curso de Medicina em Cuba, na Faculdade de

Holguin, no oriente do país, dedicada à Medicina Social, especializando-se em
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medicina interna, é casado com Tunaisi Fernández Gómez, formada na área de saúde
na mesma Faculdade de Oguin e com quem teve os meus bisnetos Cláudio César e
Isadora.

Raquel, formada em Letras e Turismo, e que se encontra organizando um
excelente trabalho como empresária de franchising para cursos de Inglês dedicados
a crianças e adolescentes, já assumindo os espaços mercadológicos de Taguatinga e
Lago Sul.

Renata, formada na área de Turismo, exerce atividades de "Promoter" de
Campanhas Sociais e de escrivã em Cartório de Registros em Brasília. Renata me
deu uma bisneta linda, Maria Eduarda, filha de Alexandre Naves.

Giovanna, minha netinha, já universitária, nas áreas de Administração de
Empresas, Rádio e TV, e Artes Cênicas na Universidade de Brasília, é filha de Cláudio
e Vera Maria Arantes, minha amiga e de todos que a conhecem.

Cláudio é advogado e economista pela Universidade de Brasília e CEUB.
Exerceu vários cargos, em Belo Horizonte, no INDI e no CDI, órgãos de Planejamento
de Minas Gerais e em Brasília, como Assessor no Ministério dos Transportes,
GEIPPOT, Pesquisador do PRODIAT - Projeto da OEA - MINTER - MT, Assessor
Técnico, concursado, junto ao Senado, atuando em questões orçamentárias, política
de transportes, endividamento dos Estados e assuntos econômicos, mantendo em
todas as situações comportamentais coerência com o seu pensamento político-
doutrinário e ético, jamais fazendo concessões aos casuísmos conjunturais a que o
Senado muitas vezes se submeteu ao longo da sua recente história de cabal depuração.
Recentemente tem atuado na área da advocacia civil e se notabilizou defendendo a
reintegração da posse da Fazenda Três Marias, sem apoio direto de terceiros.

O seu casamento com a jornalista Ana Maria Lopes realizou-se na bela Catedral
de Brasília e o almoço de confraternização no nosso amplo apartamento 401, no
bloco A, da SQS 206.

A Pedagoga Cleide Martins, sua companheira, atua como professora e em
programas político-sociais em Brasília, e tem como filhas as jovens Júlia e Lídia
Martins.

Fernando José

O Fernando foi professor de Economia na Universidade de Brasília. Tendo se
formado muito jovem, foi logo aproveitado no elenco dos primeiros mestres de
Capital. Inviabilizada sua permanência na UnB pelas vinculações com a militância
política e suas ligações no pós-64 com professores ligados ao pensamento econômico
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latinoamericano e cepalino, ainda realizou cursos de pós-graduação na USP e UFMG
- CEDEPLAR, concluindo dissertação em Economia Setorial.

Ingressou nos quadros da CODEPLAN - GDF e depois no IPEA, do Ministério
do Planejamento, e a partir daí exerceu cargos técnicos, chefia, coordenação e direção
no próprio IPEA; na Finep, no Rio; no Programa de Política Urbana do IPEA - GTZ
- Alemanha; na Secretaria Geral da Presidência, onde atuou como Secretário para
Assuntos Sociais e Coordenador de Tecnologia para Habitação Popular; como Diretor
de Pesquisas da ENAP; como Secretário Regional e Coordenador de Programas

Especiais nos Ministérios do Interior e do Meio Ambiente, na Secretaria do Meio
Ambiente e Assuntos Urbanos/Agenda 21 e na Secretaria de Recursos Hídricos.
Atuou como consultor em assuntos estratégicos e gestão de recursos hídricos em
organismos internacionais (UNESCO, PNUD, IICA e OEA).

Regularizou junto ao IBAMA uma Reserva de Patrimônio Natural - RPPN-
"Chakragrisu", da qual é o guardião e onde é gestor de um Centro de Vivência das
Araras Amarelas e Azuis e que está estruturado para a prestação de atividades de
educação ambiental, reengenharia organizacional e reeducação existencial, mediante
a adoção de práticas de Yoga, Meditação, Biodanza, Bioenergética e outras
Alternativas Anti-Estresse em nichos de interesse e para grupos de trabalho
selecionados. Como representante da Reserva Natural Chakragrisu assumiu a
Secretaria Executiva da Comissão Pró-Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Rio
Maranhão - Águas Emendadas, que se propõe a arbitrar, em primeira instância, os
conflitos em torno do uso da água nessa emblemática região brasileira.

Fernando casou-se com Leda Flora de Camargos, em 17 de julho de 1970,
filha de Francisco Lopes de Camargos e de Dona Maria Ferreira de Camargos. A
cerimônia religiosa do casamento foi na Igreja de Dom Bosco, um dos templos mais
lindos de Brasília. A recepção foi também no "Solar dos Estados".

Do casal nasceram três filhos: Fernanda, médica pela UFMG, é especializada
em dermatologia pela UFMG e com estágios no exterior. É médica concursada da
Previdência do Estado de Minas Gerais e possui Clínica de Dermatologia no Life
Center, em Belo Horizonte. É casada com o Dr. Paulo César Viegas Martins, médico
urologista, preceptor do Hospital das Clínicas da UFMG. O Dr. Paulo é de família
que conta com muitos médicos, que seguem longa tradição de excelência no campo
médico, a partir do patriarca, endocrinologista Dr. José Diogo Martins, casado com
D. Ana ViegasMartins. Fernanda e Paulo ganharam em dezembro de 2003 os gêmeos
Diogo e Rafael, para felicidade ainda maior de toda a família.

Depois de Fernanda, nasceu Maria Cláudia, que vinha realizando curso
universitário de Sistemas de Programação de Computadores, e hoje se sente bastante
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motivada no campo da Psicologia, curso que realiza no CEUB, sendo no momento
estagiária de Psicologia no IPEA, em Brasília.

O João Paulo formou-se em administração pela UPIS, em Brasília e já trabalha
em atividades de cooperativismo, capacitação em gestão cooperativa e na assessoria
a empreendimentos na Junta Comercial de Brasília e na Organização das Cooperativas
Brasileiras - OCB.

Fernando, meu filho e Leonor Moreira Câmara têm um bonito menino, o
Leonardo José de Souza Câmara Almeida, que completou três anos em 12 de dezembro
de 2004 e que veio a preencher com muita alegria nossas vidas. Leonor Câmara é
socióloga pela Universidade de São Paulo e possui Mestrado e Doutorado pela
Fundação Getúlio Vargas. Realizou trabalhos reconhecidos em gestão pública no
Ministério do Meio Ambiente, na Escola Nacional de Administração Pública, no
Ministério da Ciência e Tecnologia e no Centro Nacional de Pesquisas. É atualmente
professora concursada pela Universidade de Brasília.

Maria Ángela

Maria Ângela teve o seu casamento já relatado quando falamos sobre a Catedral
de Brasília; foi o primeiro casamento ecumênico realizado, nesse templo, no Distrito
Federal.

Rodrigo é filho do Dr. Epaminondas Vieira de Macedo e de dona Olinda
Toffolo de Macedo.

Rodrigo e Maria Á ngela foram morar em São Paulo, onde Rodrigo já trabalhava
na Bolsa de Valores. Mais tarde compraram uma propriedade em Bragança Paulista,
no Estado de São Paulo, a bonita "Fazenda das Acácias", onde residem.

Rodrigo é economista pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito pela
Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, onde exerceu o cargo de Juiz Classista.

Rodrigo e Maria Ângela têm três filhos.
Daniel, advogado, com Mestrado em Direito Internacional pela Universidade

do Chile, com trabalhos realizados de pesquisa na CEPAL, naquele país andino.
Atualmente, por concurso, é gestor governamental, vinculado à Secretaria da Fazenda
em Cuiabá, no Estado do Mato Grosso. É professor na universidade de Cuiabá.

Mariana é advogada e estuda Teologia, sendo membro atuante da Igreja
Batista, dedicando-se ao Ministério do Aconselhamento Bíblico.

Rodrigo é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas, do Estado de São Paulo, com atuação empresarial em São Paulo, Encontra-se
atualmente cursando o mestrado da Fundação Getúlio Vargas.
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Maria Ângela é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
mas é oferecendo diretrizes bíblicas que conduz, com abnegação e amor, a família
que Deus lhe deu.

João Lincoin

O casamento de João Lincoin foi o único que se realizou em Belo Horizonte,
devido à família da noiva, quase toda, residir na Capital de Minas Gerais.

João Lincoin casou-se com Maria Sylvia, filha de Dr. Luís Felipe Pinto Coelho

e Silvia Vieira, formando um lar feliz e tranqüilo.

O casamento foi celebrado pelo Monsenhor José Ribeiro, nosso grande amigo,
pároco de Santana da Vargem. Com ele veio o Cônego Fernando, amigo da família.
O ato religioso realizou-se na Capela da Aeronáutica em Belo Horizonte. A recepção
reuniu, na casa do Dr. Pinto Coelho e Senhora, tias, tios, irmãos da noiva, a família
do noivo e amigos.

O casal tem três filhos: Guilherme, Engenheiro Civil, com Mestrado na área
de Engenharia de Estruturas pela UFMG, Alexandre, universitário em Ciências
Sociais pela UFMG, com cursos nos Estados Unidos e Silvia, universitária na área
de Geografia e Turismo, tendo realizado proveitoso intercâmbio na Nova Zelândia e
outras viagens ao exterior.

João Lincoln atuou apoiando o Manoel na Administração da Fazenda Três
Marias e em seu Gabinete no Congresso Nacional, porque sempre gostou de política.
Formou-se em Administração Pública e Empresarial pela Universidade de Brasília, e
realizou diversos cursos de Pós-Graduação em Elaboração, Análise e Avaliação de
Projetos de Investimento e em Análise Econômica e Financeira. É funcionário do
BDMG há 20 anos, sendo muito conceituado pelo trabalho eficiente que realiza,
tendo sido desde Analista de Desenvolvimento, a Gerente de Departamento, inclusive
Diretor Financeiro da Fundação de Previdência Social do BDMG - DESBAM, e
também muito querido na sua gestão como Presidente da Associação dos Funcionários
do Banco.

Foi Diretor da Superintendência Central de Auditoria de Gestão da Auditoria
Geral do Governo do Estado e assumiu recentemente a Chefia de Gabinete do
Secretário Teodoro Alves Lamounier, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, do Governo Aécio Neves.

É muito generoso, e, junto à Sylvia, que considero uma filha, oferecem a
assistência e o apoio de que necessito na atual conjuntura de minha vida.
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Rita Heloísa

Rita Heloísa é a minha última filha, portanto, sempre fez o que quis, muito
atendida em suas reivindicações, mas muito sóbria, nunca se aproveitando da sua
situação de caçula querida.

Rita Heloísa fez curso de mestrado e doutorado em Antropologia pela
Universidade de Brasília e pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com lançamento de dois livros de interesse acadêmico, como referido no
Capítulo 22, "O dia 29 de março de 1954."

Preferiu que o seu enlace matrimonial fosse realizado na Capela da "Fazenda
das Acácias", de Rodrigo Toffolo de Macedo e Maria Ângela, em Bragança Paulista,
São Paulo.

O noivo, Marco Lazarin, antropólogo, filho de Dr. Antônio Lazarin e de
Dona Leonor Lazarin, residentes em Catanduva, São Paulo, estudava em Brasília e,
como colega de Ritinha, tinham o mesmo ideal em favor da causa indigenista no
país.

O casamento religioso foi na Capela de "São Sebastião" dentro da fazenda,
toda pintada de branco e ornamentada com flores.

Cantei a Ave Maria, de Gounod, acompanhada por violonistas de Januária,
Professor Jorge e irmãs.

Rita Heloísa foi para a Igreja numa charrete toda ornamentada de flores,
acompanhada por Manoela, Paula e Rafael, vestidos de pastores.

Tudo estava muito lindo, primaveril e com um sol de brigadeiro! O almoço foi
um saboroso churrasco de pernis, lombos preparados pela mamãe, em Boa Esperança.
Dona Jovina, amiga e cozinheira de nossa família, veio de Boa Esperança para fazer
os pães de queijo mineiros e o tutu de feijão à mineira.

Foi uma festa alegre entre as famílias. Marco e Rita têm dois filhos: Fausto,
que concluiu o Curso de Geologia, pela Universidade de Brasília, é disciplinado com
o que realiza, já havendo feito trabalhos prospectivos na Amazônia logo após sua
formatura. Foi premiado pelo BIRD ao realizar estudos sobre os corredores de
mineração no Centro-Oeste e atualmente realiza o planejamento de empreendimentos
na área de hidrogeologia na região de Goiânia. Constança, universitária, pela UnB,
na área de Letras, estudiosa e responsável com os seus deveres junto à Universidade
e à família, além de cumprir estágio, atualmente, no Instituto de Pesquisa Aplicada
- IPEA, em Brasília.

o
o
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Os seis filhos, dezoito netos e nove bisnetos dão muita alegria, porque são
estudiosos, educados e vivem harmoniosamente entre si: passeiam, fazem festas,
competições (variadas) e as férias são o ponto de reunião anual, com muita freqüência
na Praia de Carapebus, onde possuímos uma pequena propriedade em frente ao mar.

Os Netos, em ordem cronológica, são dezoito:

1. Manoela, da Maria Cwli e Paulo
2. Maria Paula, da Maria Cali e Paulo
3. Fernanda, do Fernando e Leda

4, Rafael, do Cláudio e Ana
S. Raquel, do Cláudio eAna
6. Daniel, da Maria Ângela e Rodrigo
7. Mariana, da Maria Ângela e Rodrigo
8. Guilherme, do João Lincoln e Maria Sílvia
9. Maria Cláudia, do Fernando e Leda
10. Renata, do Cláudio eAna
11. Fausto, da Rita Heloisa e Marco
12. Rodrigo, de Maria Ângela e Rodrigo
13. Alexandre, do João Lincoln e Maria Sílvia
14. João Paulo, de Fernando e Leda
15. Constança, da Rita Heloisa e Marco
16. Sílvia, do João Lincoln e Maria Sílvia
17. Giovanna, do Cláudio e Vera
18. Leonardo José, do Fernando e Leonor

Os Bisnetos são nove:
1. Beatriz, da minha neta Paula e Walterson

2. Paulo Fernando, da minha neta Paula e Walterson
3. Maria Madalena, da minha neta Manoela e Gregor Neu

4. Raul Afonso, da minha neta Paula e Raul
S. Maria Eduarda, da minha neta Renata e Alexandre

6. Cláudio, do meu neto Rafael e Yunaisi
7. Diogo Almeida Martins e seu irmão gêmeo
8. Rafael Almeida Martins, da minha neta Fernanda e de Paulo César

9. Isadora, do meu neto Rafael e Yunaisi
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Hoje todos se integram e falam com freqüência numa moderna webgroup na
Internet, a grandefamiliaunida@yahoogrupos.com.br , que agrega para comunicação
intergrupal tanto os irmãos, como tios, sobrinhos, primos e seus respectivos familiares,
numa grande família que além dos Almeida, que vêm do português Rafael Antônio
de Almeida, do lado do Manoel, e os Moreira de Sousa, do meu lado, agrega os que
a esses troncos familiares se vincularam com o tempo.

Fazem parte da Grande Família Unida, descendentes de grupos familiares dos
Moreira - Alves Vilela - Dias - Cunha Ortiga - Veloso - Vassalo - Wagemann Carneiro
- Vicente Maria - Cordeiro - Monferrari - Araújo - Soares - Passos - Guimarães -
Sartini - Cana - Leonardo - Novais - Leite - Parreira - Castelo Branco - Titoneili
- Figueiredo - Marques - Santos - Lacerda —Junqueira - Lima - Vasconcellos -
Marques de Sá - Neu - Taunay - Ibituruna - Lopes - Arantes - Martins - Camargos
- Câmara - Viegas Martins - Farias - Xavier - Naves - Pinto Coelho - Ferolla -
Polizzi - Toffolo Macedo - Lazarin - Contant - Tavares - Ribeiro - ZilIer - Noronha,
entre outros, tantos que vão sendo progressivamente envolvidos na integração afetiva
dos laços, nesse grande e crescente enlace familiar que tem em comum uma mesma
origem.

Minha Formatura em Brasília
A Minha Formatura em Brasília - agosto de 1976

Como já comentei em capítulos anteriores, o meu diploma de nível médio
proporcionou-me a oportunidade de exercer vários cargos que me satisfaziam
plenamente. Com o passar do tempo, porém, os meus amigos e meus Chefes
começaram a me incentivar a mais um salto na vida profissional. Eu me recusava a
esta aventura, uma vez que meus filhos estavam na Universidade, ou já formados.
Mas, resolvi tentar. Fiz o vestibular na Associação de Ensino do Distrito Federal,
para Direito, onde, naturalmente, usufruiria conhecimentos diferentes para a minha
formação. Foi uma época feliz da minha vida, convivendo com jovens e com pessoas
mais velhas. Eu dizia para o meu marido:

- Eu não sou a mais velha...
Nós, os idosos, ficávamos, naquele ambiente tão jovem.., jovens como aquela

meninada. Era uma troca de experiências contínua e, cada vez mais, estreitavam-se
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os laços de nossa amizade e respeito mútuo com a juventude exuberante daquela
Faculdade.

O Ministro da Educação baixou uma Portaria comunicando que todos os
Técnicos em Assuntos Educacionais do Ministério, para efeito de promoções e
aposentadoria, deveriam apresentar diploma de licenciatura em Pedagogia.

Apesar dos novos conhecimentos no Curso de Direito, fui forçada a transferir
os meus créditos do Curso de Direito para o curso exigido pelo Ministério da
Educação. O Curso de Pedagogia, na mesma Faculdade, era também muito bom,
com professores renomados, e eu continuaria os meus esforços para terminar o curso
superior.

Eu trabalhava o dia todo no MEC e, à noite, ia para a Faculdade. A nossa
equipe na Faculdade era sempre acrescida, porque os trabalhos que apresentávamos
eram bem feitos, enriquecidos com pesquisas, gravuras, fotografias. Manoel me ajudou
muito, nessa oportunidade, conseguindo como fonte de consultas a Biblioteca da
Câmara.

Finalmente, no dia 9 de agosto de 1976, recebi o diploma, tendo toda a
família a participar da minha alegria.

Do Gabinete do Ministro Ney Braga recebi uma placa, de prata, em que se lê:

"À D. Márcia,
que se assentou nos bancos escolares,
quando poderia exercer a cátedra

O Ministério da Educação

Foi muito proveitosa, para mim, pessoalmente, a permanência como Técnico
em Assuntos Educacionais, no Ministério da Educação.

Durante algum tempo, trabalhava no DEM, Departamento de Ensino Médio,
com o saudoso Professor Armando Hildebrand, nas Escolas Técnicas Federais. Era
ensino voltado principalmente para a profissionalização, abrangendo as Escolas de
Comércio, os Colégios Agrícolas e as Escolas Normais. O Professor Hildebraná
havia realizado viagens ao Exterior, trazendo experiências pedagógicas da Alemanha
e da França, que poderiam ser aplicadas à realidade educacional de nosso imenso e
diversificado país.

Apesar de já conviver, de perto, com o ensino rural, nas Escolas Caio Martins,
auferi conhecimentos que vieram aumentar a minha vontade de ajudar o rurícola das
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regiões mais carentes de nosso Estado. Consegui, nessa época, algumas Escolas Típicas
Rurais, para as cidades do sul e do norte de Minas, no Departamento de Ensino
Agrícola, do mesmo Ministério. Mais tarde, fui transferida para o Gabinete
Ministerial, sendo Ministro o Dr. Jarbas Passarinho, militar, muito culto, educador
emérito, criando novas diretrizes e metas para promover o ensino no país.

Dona Sílvia Bastos Tigre e eu tínhamos, como Chefe, a insigne educadora
Doutora Dóris Queiroz de Carvalho, na Assessoria Técnica do Gabinete. O nosso
trabalho era de muita responsabilidade, porque toda a correspondência que saía do
Gabinete passava pelas nossas mãos, inclusive a particular do Ministro.

Coube a mim, depois de algum tempo, a Chefia do Setor de Autorização e
Reconhecimento dos Cursos Superiores, no país. As Universidades, Faculdades,
enviavam os processos para o Ministério e, superados os trâmites legais, vinham para
a ASTEC, depois de passar pelo Conselho Federal de Educação, que era constituído
por professores de vários Estados. Este Conselho reunia-se em determinadas datas,
em Brasília, e analisava os processos referentes à Criação dos Cursos Superiores,
Credenciamentos e Reconhecimentos. Não era acessível a qualquer pessoa o
acompanhamento dos referidos processos, dentro do Conselho, devido ao rigoroso
estudo realizado pelos membros do Colegiado, ciosos de sua responsabilidade como
renomados educadores.

Quando os processos chegavam ao Gabinete do Ministro, na Assessoria
Técnica, Doutora Dóris os encaminhava para o meu Setor, onde eram instruídos e
preparados para a consideração superior e levados depois à assinatura do Ministro
da Educação e do Presidente da República.

A tramitação era lenta, mas tinha que ser perfeita. Pude ajudar, concorrendo
para a solução dos respectivos processos, algumas Faculdades de Minas Gerais, já em
funcionamento, mas sem autorização, além do credenciamento dos variados cursos.

Deputados amigos do Manoel estavam lutando pela manutenção de Faculdades
em suas regiões eleitorais. Como os processos vinham para a minha Seção, como
mineira dedicada à educação eu os revia, solicitando juntada de documentos,
telefonando para os interessados, evitando, assim, a volta dos referidos processos às
suas origens.

Em Barbacena, o Deputado José Bonifácio criou a Faculdade de Medicina, com
muita dedicação e coragem. O próprio Ministro Jarbas Passarinho chegou a comentar,
brincando:

- O Zezinho Bonifácio quer autorização para funcionar uma Faculdade que só
tem uma pia e um cadáver...

Mas, finalmente, uma tarde, pude telefonar para a esposa do Dr. Zezinho,
minha querida amiga, dizendo:
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- Vera, diga ao Deputado que o Ministro assinou o ato de autorização para o
funcionamento da Faculdade de Medicina de Barbacena.

Ela, do outro lado do telefone, diz:
- Márcia, o Zezinho vai ficar louco de alegria! Fale você mesma com ele!
O Deputado ficou emocionado e, no mesmo dia, foi para a sua terra levando a

alvissareira notícia.
Manoel falou comigo:
- Vou contar para o Biazinho (PSD) que você está ajudando o Zezinho Bonifácio

(UDN)...
Gosto demais do Deputado Biazinho, mas, dessa vez, a vitória era mesmo dos

Andradas,,.
Com a Faculdade de Direito de Teófilo Otoni, procurei também dar a auspiciosa

notícia ao Desembargador Cunha Peixoto. Quando falei ao grande jurista do ato de
autorização para funcionamento do Curso de Direito, ele disse, feliz:

- Vou pegar um avião e levar a notícia ao Aécio, e vamos agora ganhar a
eleição na nossa terra.

O avô de Aécio Cunha, Governador do Estado de Minas, o saudoso Dr. Tristão
da Cunha, como Secretário da Fazenda, ajudou muito as Caio Martins. De certa
feita, um Secretário da Fazenda propôs ao Manoel aceitar promissórias para resolver
as dificuldades financeiras por que passavam as nossas Escolas. Manoel, nervoso,
respondeu:

- Não podemos dar sopa de promissórias para as nossas crianças!
Já o Secretário, Dr. Tristão, como titular da Fazenda, era um entusiasta da

obra caiomartiniana, chegando a visitar os nossos meninos, nos fins de semana, com
a esposa.

Muitas vezes, o Manoel não podia vir a Belo Horizonte, devido aos deveres na
Câmara, e pedia-me, então, para visitar a Capital Mineira, percorrer as Secretarias,
resolvendo os problemas de nossas Escolas com os políticos. Todos os Secretários me
recebiam com muito carinho, porque sabiam da minha dedicação à obra pela qual
lutávamos dia e noite. Nunca tomei "chá de cadeira"... muitas vezes, os Secretários
iam me buscar nas ante-salas de seus Gabinetes.

Com minha terra, Boa Esperança, aconteceu o seguinte: o Prefeito João Júlio
de Faria, dentre as coisas boas que fez para a nossa cidade, criou a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, com os cursos de Licenciatura Plena em Letras,
Pedagogia, Matemática e Licenciatura de 10 Grau em Estudos Sociais, mantida pela
Fundação Educacional Boa Esperança (FAFIBE), sendo Ministro da Educação o Dr.
Jarbas Passarinho.
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Assisti à formatura da primeira turma, porque fui madrinha do Reverendíssimo
Padre José Ribeiro, hoje, Monsenhor de Santana da Vargem. Todos os alunos estavam
felizes, naquela hora, mas preocupados com a validade dos diplomas que haviam
recebido: os cursos não estavam ainda credenciados pelo Ministério da Educação.

Foi paraninfo da turma o Dr. Aureliano Chaves, grande amigo da região sul-
mineira, e, quando os formandos o abordaram pedindo auxílio para a solução do
problema, junto ao Ministério da Educação, ele disse:

- A solução está ali, com a conterrânea de vocês: Dona Márcia. Ela está me
ajudando a criar o Curso de Engenharia Mecânica, em Três Pontas"...

Fiquei meio contrafeita, mas o tumulto à porta do Cinema, felizmente, era tão
grande que poucos notaram o conselho do Vice Presidente da República, naquele
momento. No dia seguinte, fui à casa da Professora Jane Marilda de Oliveira, uma
das mestras mais cultas de nossa terra, que respondia pela Direção da Faculdade.

Conversamos longamente sobre os problemas políticos da cidade, a situação
da Faculdade com referência à contratação de professores titulares, os documentos a
serem preparados; enfim, eu disse à jovem conterrânea:

- Minha filha, eu vou resolver a situação da Faculdade, não porque sou Chefe
da secção, no Gabinete do Ministro, mas porque amo a minha terra e me sinto feliz
em ajudar a nossa juventude.

E concluí:
- Não há no meu oferecimento nenhuma pretensão política: o Deputado

Geraldo Freire e Manoel de Almeida são amigos íntimos na Câmara Federal e
desconhecem as tertúlias locais.

Combinamos, então, a ida de dois professores da FAFIBE a Brasília; eles se
hospedariam na minha casa, e iríamos reformar toda a documentação junto ao exigente
Conselho Federal de Educação; o resto seria comigo, no Ministério.

Não foi fácil aquela tarefa, apesar de o Professor Militão e o companheiro se
empenharem, também, naquele corre-corre, nas repartições educacionais de Brasília.

Finalmente, no dia em que preparei o processo para ser assinado pelo novo
ministro, Ney Braga, eu confiei à minha Chefe, Dra. Dóris:

- Pela primeira vez, tenho interesse particular e afetivo num processo.

Ela, criatura maravilhosa, respondeu-me:
- Leve-o ao Sr. Ministro e diga a ele o que você está me segredando.
E com um sorriso:
- Ele vai gostar de saber de sua sinceridade.
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Emocionada e muito feliz, entrei no Gabinete e repeti a mesma frase para o
Ministro Ney Braga.

- Assente-se, D. Márcia. Vou assinar o processo na frente da Senhora. Sei que
ele atende a todas as exigências. Amanhã ele será encaminhado ao Presidente da
República.

Fui para casa delirando de felicidade, porque sabia do problema daqueles
jovens conterrâneos que, agora, teriam os seus diplomas revalidados, e os futuros
alunos não mais precisariam sair da cidade, para obterem um diploma de nível
superior. Dois dias depois, telefonei para a minha amiga, a Lalinha (lembram como
eu falei da nossa amizade quando relatava passagens de minha infância?), pois queria
comunicar a ela a notícia, salientando que a minha colaboração naquele episódio,
era um presente, não à Primeira Dama da cidade, mas à querida amiga de minha
infância e juventude:

- Alô! É Eulália.
- Lalinha, sou eu, a Márcia. Quero avisá-la de que o Ministro da Educação e

o Presidente da República assinaram o ato de Credenciamento dos Cursos da
Faculdade.

Senti a alegria que a linha telefônica não dissipava.
- É o meu presente de Natal para você. Avise ao João (Prefeito João Faria).

Diga a ele que já pode soltar os foguetes!!!

0
00

No Ministério da Educação tive, ainda a oportunidade de trabalhar em favor
de várias Faculdades de Minas Gerais: Muzambinho, Alfenas, Varginha, Passos,
Divinópolis, Governador Valadares, Uberaba, Juiz de Fora, Belo Horizonte e outras
cidades. Como era bom fazer as pessoas felizes.., especialmente quando se ajudava a
quem tinha o privilégio de dispor de uma Faculdade em sua terra natal

Se pudesse contar com uma Faculdade em Boa Esperança, em meu tempo de
mocidade, certamente minha vida teria sido diferente; não que dela reclame, mas
sinto que as dificuldades encontradas ao longo de minha existência seriam, quem
sabe, diminuídas...
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As Bolsas de Estudos
«O semeador, depois de realizar a tarefa,
afasta-se e deixa a semente germinar»
(Johann Wolfgang von Goethe)

Eu preferia dar ajuda ao Manoel, na sua vida política, dentro da minha área -
a Educação. Na minha juventude tive dificuldades de toda ordem, para sair da minha
terra e ir estudar em outra cidade, ocasião em que fui beneficiada com uma Bolsa de
Estudos, na Escola Normal de Muzambinho. Encontrei, pois, motivação sincera
para fazer idêntico trabalho para os jovens carentes das cidades onde Manoel recebia
votação, na época das eleições. Era um trabalho dificil e cansativo a organização das
Bolsas e o acompanhamento delas, no Setor Ministerial.

Muitos Deputados, principalmente os ricos, nem aceitavam as referidas Bolsas.
D. Celina, a Chefe do Setor, chamava-me então ao seu escritório e, além da quota
do Manoel, entregava-me mais formulários, para atender às necessidades dos jovens
estudantes mineiros. Criteriosamente eu os enviava às famílias já conhecidas e
orientava-as para o preenchimento dos formulários com os dados solicitados.

A tramitação dessas Bolsas, dentro do Ministério, era facilitada pela minha
presença no Gabinete. Como eu ficava compensada, vendo aqueles meninos pobres
estudando sem dever favor a ninguém.

Criamos, também, um Sistema de Bolsas para atender a Universitários carentes.
Manoel conseguia subvenções, no Orçamento da União, para as Faculdades e, dentro
da referida verba, entravam os nomes dos bolsistas carentes, já selecionados.

São médicos, engenheiros, pedagogos, advogados, arquitetos, economistas,
veterinários que, hoje, povoam a sociedade mineira.

Dentro do Ministério consegui também registrar centenas de obras sociais de
nosso Estado, no Departamento de Serviço Social. Sem o registro, as referidas Obras
filantrópicas não poderiam receber subvenções dos parlamentares. Era um trabalho
difícil, mas muito agradável para mim.

Nas festas natalinas, nos vários Departamentos do MEC, introduzimos algumas
músicas que pude ensinar nas Caio Martins: Noite Feliz, Adeste Fidelis, Aleluia, de
Handel, Ó Pinheiral e a adaptação que fiz em Ondas do Danúbio:
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Noite tão Linda
Noite tão linda
tão cheia de luz
Pulcro em seu berço
Resplende Jesus
Uma estrela
Os pastores conduz
Ao Meigo Infante
O divino Jesus.

Sinos alegres ao longe
Repicam, repicam em Belém.

Blém! Blém, Blém, Blém (por 10 vezes)

Na manjedoura sorri Jesus
Suprema glória, raio de luz
(boca fechada na primeira parte)

Cantávamos, também, nos aniversários dos funcionários, a bela Saudação,
de Vilia-Lobos:

Saudemos
Parabéns pra você
nesta data querida
muita felicidade
muitos anos de vida.

Saudemos o grande dia
que ele (a) hoje comemora
seja a casa onde mora
a morada da alegria
o refúgio da ventura
Feliz aniversário!

Essas estrofes fazem parte do folclore de minha família. Um aniversário que se
passe e não se cante o Saudemos, ainda que ao telefone, ainda que por carta, telegrama
ou e-mail, não é um verdadeiro aniversário!

No aniversário do Ministro Ney Braga, fizemos, no Gabinete, uma bela festa,
com a presença de autoridades e convidados especiais. Cantei a Saudação de Vilia-
Lobos, que ele ouviu, emocionado, antecedendo o Parabéns a Você. No dia seguinte,
recebo um recado:

- D. Márcia, a senhora está sendo chamada no SNI
O famigerado Serviço Nacional de Informações funcionava em dois andares

do Ministério da Educação, com poucos funcionários civis, selecionados, e muitos
militares. Era o órgão temido por todos, devido ao trabalho que realizava, depois do
Golpe de 1964.

Fiquei aterrorizada:
- Meu Deus, o que está havendo, eu não fiz nada de errado...
À hora marcada peguei o elevador e fui ao andar onde funcionava o Gabinete

do Diretor do mencionado Órgão.
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Na portaria, assinei o meu nome e identidade numa papeleta que me
apresentaram. Um militar abriu a porta e pediu-me que o acompanhasse. Eu estava
tremendo; à medida que passávamos, as portas se abriam e se fechavam.

- Meu Deus, estou presa! O que meus filhos Cláudio e Fernando aprontaram
desta vez!

Até que, enfim, chego à ante-sala do gabinete e um oficial, gentilmente, me
conduziu à sala do Diretor do SNI. O meu coração batia descompassado... O Diretor
(não me lembro da patente dele), cumprimentou-me, com amabilidade, e foi logo ao
assunto:

- Professora Márcia, estive no Gabinete do Ministro Ney Braga, para
cumprimentar o meu colega no dia de seu aniversário. Gostei muito daquela música
que a senhora cantou na hora do bolo.

Eu suspirei aliviada! Agradeci as palavras do Diretor falando de Vilia-Lobos, o
autor da música, do nosso ambiente de trabalho naquele Ministério, enfim, já
recuperada do susto, sutilmente, falei do ensino em Brasília em Minas Gerais, evitando
assuntos políticos e particulares...

- Dona Márcia, convoquei-a ao meu Gabinete para lhe pedir um favor. Quero
que aqui tenha um coro orfeônico, com as vozes de todos os funcionários, para
alegrar, também, o nosso trabalho.

É lógico que fiquei contente e me dispus a ajudar. Combinamos, então, que eu
ensinaria a Saudação, de Vilia-Lobos, e Mãe Menininha (penso que ele era baiano!),
além de canções natalinas, já que se avizinhava a grande festa da Cristandade.

Eu fiz o pedido à Dona Dóris, minha Chefe, para as minhas saídas. Todos os
dias depois das três horas da tarde lá ia eu para os ensaios. Já encontrava os
funcionários, civis e militares, a postos, interessados na nova atividade.

Foi gratificante ver aquelas pessoas sisudas se transformarem, fisicamente,
entoando não só o Saudemos, mas a Mãe Menininha do Gantois, o Gloria In Excelsis
Deo, do folclore português, o Aleluia, do Oratório O Messias, de Handel, terminando
com Noite Feliz, de Franz Gruber. Como motivação eu contava as lendas relacionadas
com a natividade de Jesus, como as do Pinheiral, dos Sinos de Natal, da Cerejeira
inclinando seus ramos para a Virgem Maria colher os seus frutos, a música de "Noite
Feliz" executada por um estranho consertador de órgão, melodia cheia de quietude
e paz, que emigrou para o mundo todo, da roupinha de Jesus que, quando Nossa
Senhora a lavava, se arrebatada pela correnteza do rio voltava às mãos da Virgem
Mãe, no bico de um passarinho preto, que vive às margens dos rios e que hoje tem na
cabeça uma faixa de plumas brancas, do galo que, depois de assado e já na mesa do
Faraó, cantou três vezes para louvar o Deus-Menino...
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As músicas, no seu singelo misticismo, encontravam, naquele lugar, criaturas
boas, muitas vezes exercendo um trabalho severo, mas eram suaves, tranqüilas, como
as crianças.

Vi, várias vezes, o temido Diretor cantando e enxugando os olhos...

49 Viagem à Índia, Líbano e Síria
Participando das Comissões de Orçamento e Serviço Público, na Câmara

Federal, Manoel foi um dos integrantes da Delegação Brasileira na visita oficial à
Índia, Líbano e Síria, para conhecer as atividades da pecuária desenvolvidas naquelas
lendárias regiões asiáticas.

A Delegação estava constituída dos Senadores Nogueira da Gama, Afonso
Arinos, Barros de Carvalho, Clodomir Milet, Joaquim Parente, Sebastião Archer,
Sigfredo Pacheco, Edmundo Levy e dos Deputados Ulisses Guimarães, Guilhermino
de Oliveira, Oséas Cardoso, Ernani Sátiro e João Herculino.

Manoel de Almeida, tão logo regressou, recebeu a visita de D. Olinda Arantes,
de Uberaba, matriarca da poderosa família Rodrigues da Cunha, pecuarista tradicional
do Triângulo Mineiro.

D. Olinda vinha, desde alguns anos, encontrando dificuldades na difícil
empreitada que enfrentava, qual seja a solução de um problema da família, devido às
medidas restritivas e leis proibitivas daquele exótico país.

Ela pleiteava a vinda de bois, que na Índia são animais sagrados, e que nos seus
plantéis desempenhariam a função pioneira de reprodutores, melhorando as características
leiteiras e a rusticidade do rebanho da região do Triângulo Mineiro, no Brasil.

A velha senhora já havia procurado todos os meios possíveis para a realização
de seu intento - a retirada do rebanho já adquirido naquelas longínquas paragens,
para introduzi-lo no Brasil.

Falaram-lhe de um novo deputado mineiro, sério, honesto, trabalhador, que
visitara aquele país a serviço do governo brasileiro. D. Olinda foi até nossa residência,
em Brasília, para os primeiros contatos, antevendo a possibilidade de êxito de seu
caso, pendente durante tanto tempo.

Manoel prometeu ajudá-la e ficou feliz ao conhecer aquela senhora que
amealhara grande fortuna, mas que, para tanto, arou terras, calejando suas mãos
junto do esposo, para sobreviver à pobreza dos primeiros tempos.
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D. O/inda, satisfeita com a acolhida, partiu logo para a Índia, e depois de
alguns meses de verdadeira luta para superar os entraves burocráticos que o
Parlamentar desenvolvera, pôde, finalmente, alugar navios e, vitoriosa, voltar para o
Brasil, depois de um período de quarentena sanitária do gado em Fernando de
Noronha, sendo recebida com festas, desfiles do gado em diversas capitais e em
Uberaba, sua terra natal.

D. O/inda, muito feliz, logo visitou a nossa família, para agradecer e,
discretamente, perguntar quanto devia pagar pelo difícil trabalho do Deputado...

- Minha Senhora, foi o esforço de um modesto deputado, pensando na melhoria
do plantei de gado do nosso país!

D. O/inda, acostumada a gestos diferentes por parte de outras autoridades
que procurara anteriormente, para idêntica finalidade, teve um acesso de choro,
abraçando-nos comovida com as palavras de Manoel.

Recebemos sim, mas a grande amizade daquela veneranda senhora que,
infelizmente, partiu logo da sua querida Uberaba para se unir aos eleitos do Senhor.
Ela deve ficar feliz ao ver que todo dia três de maio, data da famosa Feira
Agropecuária de Uberaba, à vista dos sucessivos Presidentes da República que abrem
os festejos todos os anos, desfilam vistosos aqueles "espécimes sagrados" da raça
Gir, orgulho dos abastados fazendeiros e empresários do país...

Que Deus a abençoe, D. Olinda, porque não mais o nosso país importou o
gado indiano e passou a dispor de plantei geneticamente melhorado a cada ano,
assumindo a vanguarda mundial da produção dessa especialidade.

Mais viagens...

A nossa segunda visita aos Estados Unidos e primeira viagem ao México veio
nos arrancar, ao Manoel e a mim, daquele "corre-corre" entre Brasília e Minas
Gerais.

O grupo de Deputados selecionados para a visita aos dois países era constituído
de homens sérios, interessados no desenvolvimento social e político da nação. Todos
levaram as esposas, formando uma equipe alegre e harmônica para os passeios oficiais
e os turísticos.

Os Estados Unidos, como sempre, oferecem oportunidades magníficas aos
visitantes, mas jamais me esquecerei do México. A sua arquitetura singular, as Igrejas,
Monumentos, a Universidade de Antropologia, as feiras artesanais, as noites feéricas
com danças ao ar livre, na Praça Gutenberg, onde se misturavam "sombreros",
"bandoneóns", guitarras, violas e o canto do aborí g ine, o nativo da região.
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Tantas vezes falei sobre o México em minhas aulas ) exaltando a beleza das
Pirâmides do Sol e da Lua, construídas pelos astecas, mas, ao apreciá-las agora, de
perto, invadia-me uma sensação estranha, envolvendo todo o meu ser, e experimentei
um sentimento de grande respeito pela milenar civilização tão insensivelmente
trucidada pelos invasores europeus.

Os arquitetos daquelas obras admiráveis seriam humanos ou anjos enviados
pelos Céus? Tive vontade de me ajoelhar e orar...



Cosa da Plombogina.

hoje é o lar abençoado de João Lincoln, Sílvia e os filhos





Os "Almeida" na Bodas de Prata



Amor eterno...



A lealdade ao Presidente

Juscelino no Formatura de Maria Cceli.
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A Igreginho do Alvorada

Catedral de Brasília

Fotos ofic,ois
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Retorno às Origens«Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria
carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá

vida eterna... E não nos cansemos de fazer o bem. Por que a seu tempo colheremos... o fruto
do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,

mansidão, domínio próprio.. .Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso
Senhor Jesus Gristo. »
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o U Retorno às Origens
A Última Campanha Eleitoral

Estávamos em julho de 1978 e já se avizinhavam as eleições, no mês de
novembro. As campanhas eleitorais eram difíceis, cansativas, onerosas, mas, para
nós, havia um problema maior: a saúde de Manoel.

Os homens, de modo geral, são avessos à divulgação de seus males, sobretudo
os políticos. Manoel de Almeida não era uma exceção da regra, apesar de ser discreto
e humilde.

Eu passava noites - em vigília - medicando-o, aflita com a evolução de suas
crises cardíacas. De manhã, ele recomendava, vigiando-me no telefone:

- Não diga aos meninos, nem aos meus irmãos, que não passei bem a noite,
por favor.

Eu inventava códigos para comunicar alguma notícia aos meus filhos ou aos
próprios médicos. Uma manhã, depois de mais uma noite acordada, entro no quarto,
levando o costumeiro mingau de aveia e vejo-o de pé, procurando um terno para vestir.

- Vou a Belo Horizonte. Morreu, em Esmeraldas, o meu amigo Sady e não
posso estar ausente da família nesta hora.

No enterro, ao tentar segurar a alça do caixão do fiel correligionário, sentiu-
se mal, sendo, discretamente, amparado pelo Dr. Paulo Castanheira, conhecedor
das "coronárias" do amigo deputado:

- Não seja teimoso, Coronel.
Aproximam-se mais as eleições...
Convocada, toda a família se mobiliza na luta pela reeleição do rebelde

candidato. Os companheiros de partido também estavam preocupados com a saúde
de Manoel.
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O Deputado Murilo Badaró, indicado pelo Presidente Geisel para uma vaga no
Senado, foi ao Hospital do IPASE, em Brasília, onde Manoel estava internado, para
oferecer a votação de sua região eleitoral ao amigo, mas, ao sair, disse-me emocionado:

- D. Márcia, a minha região eleitoral é tão difícil quanto o norte do amigo
Almeida.

Ozanan Coelho, companheiro de muitas campanhas, também queria ajudar. O
Deputado Francelino Pereira, indicado pelo Presidente da República ao Governo de
Minas, aconselhava a manutenção do nome de Manoel na lista de candidatos, para
crescimento do voto de legenda partidária.

Entre prós e contras, continuávamos naquela competição ferrenha e desigual.
Manoel, sempre autêntico dentro de suas convicções, havia votado a favor da
implantação do divórcio, quando a Emenda foi apresentada, na Câmara Federal.

A polêmica foi acirrada e quase todos os deputados apoiaram, naquela
oportunidade, a não aprovação da Lei. Minas Gerais, estado conservador e com
maioria absoluta de católicos, teve votação, de deputados de todos os partidos,
contra o divórcio.

Manoel não compareceu à segunda convocação do Congresso para a aprovação
da Lei, devido a uma estratégia preparada por D. Hilda Porto, esposa do Professor
Jonas Lima, de Januária. Ela e suas amigas esconderam o piloto do avião em que
Manoel voltaria a Brasília para a votação final. Mesmo assim, padres e famílias
católicas do sul e do norte de Minas não pouparam combate à reeleição do nosso
deputado. Anos depois, vimos muitas destas famílias se beneficiando dos favores da
Lei, para solução de seus problemas particulares.

Em campanha eleitoral tudo vale, para construir ou destruir.
Ademais, Manoel não se enriqueceu na política e nunca pactuou com grupos

econômicos como forma de troca de benesses políticas por favores pessoais. As eleições
se tornavam, a cada dia, mais onerosas e seus acanhados recursos financeiros eram
infinitamente menores que os dos demais candidatos. Alguns poucos,
inescrupulosamente, aproveitaram das condições de saúde debilitada de Manoel 
visitavam locais a que ele não poderia comparecer e ali alardeavam como próprios os
méritos de emendas, projetos e trabalhos que o diligente Deputado amealhara ao
longo da vida no interesse do Estado e do País. Quem conhecia a sua vasta obra
retribuía, mas sempre se pode influenciar na decisão de um voto.

Nunca se locupletou dos cargos que exerceu ou do prestígio de que desfrutou,
para benefício próprio.

Manoel, na eleição, ainda conseguiu uma honrosa suplência, se consideradas
todas as situações adversas, deixando a Câmara em janeiro do ano seguinte, ao final
de seli cluuinto mndtn federL
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Teve, porém, a oportunidade de voltar à Câmara quando o Ministro João
Resende deixou o Parlamento para atuar no Tribunal de Contas da União, mas o
estado de saúde de Manoelse agravara muito.

Adeus, Brasília Querida

O discurso de despedida, que Manoel proferiu na Câmara Federal recebeu
apartes muito generosos, não só de deputados mineiros, mas de representantes de
vários Estados do país.

Ele agradeceu, em comovidas palavras, a ajuda dos Chefes Políticos dos Partidos
(PSD e Arena), que o apoiaram durante vinte e quatro anos; aos pobres pescadores
das barrancas do rio São Francisco; aos correligionários sinceros do sul de Minas;
aos companheiros da Polícia Militar; ao companheiro soldado, sem direito ao voto,
mas respeitado pelos entes de sua família; aos meninos caio martinianos, já eleitores,
orgulhosos do Mestre que os amava; ao cabo eleitoral anônimo... Como valiam os
votos pingados em toda Minas Gerais!

Guardo no coração o carinho de algumas senhoras e das esposas dos nossos
Chefes amigos, com quem eu me aliava, para as "peregrinações" aos mais distantes
rincões de nosso estado: de Januária, as irmãs ilustres Joana e Hilda Porto, amigas
da família, Dr. João Lagoeiro, dos Correia, Matos, Itabaiana, de Elzita Gasparino e
irmãs, de Inês Generoso Lisboa, de Lenita Carneiro e família, da Tonha, esposa do
Dr. Vale, que o povo chamava carinhosamente de "Manoel de Almeida de Saia",
pelas suas qualidades filantrópicas, enfim, todas as mães de Januária que amavam o
filho Nezinho.

Já falei também da dedicação de D. Alice Caetano, de D. Maria Augusta, de
D. Graziela e filhos, da família Ribas, de São Francisco, amigas de Manga, Itacarambi,
Montalvânia e do Núcleo Colonial do Carinhanha, hoje, Juvenília, no comando de
Antônio Ortiga e José Olímpio, todas se uniram para a dura competição final; de
Heroína, junto ao Chefe Arnaldo Gonzaga, da família Dóbson Machado, de Palmira
do Dr. Heráclito, de D. Ciana Diniz, amigas de Pirapora e Buritizeiro, todas rezando
para o Coronel. De São Romão, as mulheres das famílias dos saudosos João Torres,
dos Bispos, dos Carneiros, da região da bacia do Urucuia, e por todas as barrancas do
Vale do São Francisco, de Buritizeiro - Pirapora ao Vale do Carinhanha, as amigas
prestigiaram o Manoel, como Deputado, até a última eleição, acompanhando os
esposos nas campanhas eleitorais. Como esquecer o entusiasmo de Marta e de toda
a família Adjuto Botelho em Paracatu; Celina Lisboa a grande amiga de Unaí e Dr.
José Adjuto, competente advogado, tribuno inigualável quando na defesa de seus
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ideais políticos e de consistentes propostas desenvolvimentistas para o noroeste
mineiro.

Em Governador Valadares, encontrei a minha querida Aurita, esposa do Coronel
Altino Machado, os dois, líderes políticos naquela região, pela permanência de
trabalhos sociais e desenvolvimentistas no interesse do Vale do Rio Doce; e como o
casal e os filhos nos prestigiaram, durante tantos anos...

A minha Boa Esperança tinha como candidato o filho da terra, o Deputado
Geraldo Freire: grande líder político da UDN, excelente figura humana, ex-aluno do
Liceu de Muzambinho e o melhor amigo de Manoel de Almeida, na Câmara.

Não era uma campanha fácil para os dois, mais difícil ainda, para os nossos
conterrâneos. A minha família unia-se para me ajudar naquela luta eleitoral nunca
vista. As cidades do sul de Minas - de modo geral, do antigo PSD - ,que apoiavam
o nome de Manoel, eram amigos e reconhecidos pela sua atuação como Delegado
Especial em Alfenas, em 1939, com Jurisdição abrangendo as cidades de Machado,
Serrania, Alterosa, Botelhos, Areado, Campos Gerais, Boa Esperança, Guapé, Campo
do Meio, Machado, Três Pontas e Varginha.

De Alfenas, o carinho da querida D. Isaura Silveira, a segunda mãe que eu
tive na minha vida.

De Campos Gerais, o meu irmão José Faustino, esposa e filhos se desdobravam
nos trabalhos políticos junto aos amigos. De Ilicínea, minhas ex-alunas enviavam
mensagens carinhosas, sob a orientação dos chefes políticos locais, Messias e
Joãozinho de Oliveira. Em Campo de Meio, a família de Alderico Machado e o
grande líder Hélio Fernando Vilela, da fazenda da Mandioca, em Boa Esperança.

De Coqueiral, lembramos as amigas Professora Mariana Figueiredo, Alda
Rossi e o meu conterrâneo Geraldo Vilela e esposa.

O Monsenhor José Ribeiro, em Santana da Vargem, foi sempre o amigo, o
conselheiro e o vitorioso nas urnas, em favor de Manoel de Almeida.

Os queridos primos de Campo Belo e os amigos de Formiga foram sempre fiéis
à nossa causa.

Três Pontas, a cidade de Aureliano Chaves, ofereceu ao candidato, indicado
por seu grande líder, uma significativa votação, mais de 3 mil votos, naquelas últimas
eleições.

De Machado, a querida Lourdes e o Senhor João Nanetti lideravam aquela
região sulmineira, em favor do amigo de tantos anos; Dr. Jorge Simão e Zilda
prestigiaram o esposo da antiga colega de Muzambinho, nas cercanias de Alterosa...

Em Guaxupé, o casal José e Zuleica Lessa mobilizava ex-alunos de Muzambinho,
em cidades amigas da redondeza.
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Mas, a despeito de haver tentado, é muito temerário citar os nomes de todas
as pessoas que se empenharam na conquista dos votos necessários às sucessivas vitórias.
Guardo-os, porém, comigo, bem junto ao meu coração agradecido.

Todos sabiam do estado de saúde de Manoel de Almeida, mas o respeitaram até
ofim.

A Volta para Minas Gerais

Do mesmo modo que partimos de Belo Horizonte para Brasília, em 1960, com
toda a família, para a construção da nova Capital, voltamos, quase vinte anos depois,
conscientes do dever cumprido, da trégua para outras batalhas, com o nosso
revigorado ideal em marcha...

Éramos oito, numa modesta Rural Willys, rumo ao Planalto Central, à procura
de novas conquistas para uma família unida e feliz...

Porém, os filhos, agora afeiçoados àquela cidade que viram nascer, não mais
quiseram regressar à terra nata!: Belo Horizonte.

Já estavam enfeitiçados pelo fascínio que Brasília sempre exerceu sobre os
jovens e pela inabalável crença de poder participar no cumprimento de sua
inquebrantável missão de forjar o magnífico futuro para o país, que ela sempre
representou.

Descemos, solitários, de um avião, no Aeroporto de Confins, Manoel e eu, sem
muitas malas, sem pacotes, com as mãos enlaçadas, para o que nos esperava nesta
nova fase de nossa vida.

Já não moraríamos, em princípio, na rua Plombagina, número 562, na Floresta,
devido à escada com degraus em curva da casa construída com tanto desvelo, mas,
naquele momento, inadequada à saúde do Chefe. Apesar do imenso amor que
nutríamos por aquela casa, feita com tanto sacrificio, onde viveram os nossos filhos,
fomos residir num modesto apartamento no centro da cidade.

Reiniciamos, aos poucos, as visitas às Caio Martins, principalmente ao Centro
Integrado, de Esmeraldas. Apesar das obrigações da carreira parlamentar, Manoel,
mesmo doente, nunca se afastou da obra caiomartiniana, estando sempre presente
às atividades educacionais dos seis núcleos, zelando pelo bem-estar das nossas crianças
e dos colaboradores de sua missão sócio-educativa.

Em 1979, tornou-se Diretor Administrativo da Comissão de Construção,
Ampliação, Reforma de Prédios Escolares - CARPE, vinculada ao Governo Mineiro,
e à pasta da Secretaria de Educação, na época sob a gestão de Paulino Cícero de
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Vasconcelios. Desempenhou as funções com dedicação e entusiasmo, devido ao
ambiente acolhedor de funcionários daquele órgão, que muito o respeitavam. Na
CARPE, para colaborar com Manoel, organizei festas natalinas, apresentando um
belo coral, constituído de Chefes e servidores, com quadros coreográficos, na sede
campestre, com muita música, presentes para as crianças filhas dos funcionários.

Foi aquela casa a nossa "outra família", à qual pudemos também emprestar
toda a nossa alegria de repartir aquilo que tínhamos no coração: amor.

Coronel aposentado da Polícia Militar de Minas Gerais, desde então, Manoel
de Almeida passou a dedicar-se, exclusivamente, às "Escolas Caio Martins".
Naturalmente, eu o acompanhava, não só pelo carinho à obra, mas pela administração
correta de sua medicação diária e necessária.

O Dr. Geraldo Martins, nosso querido médico de família, dizia:
- Coronel, o senhor vive porque D. Márcia está ao seu lado para os remédios,

senão... Assim, tenha esta D. Márcia sempre a tiracolo.
Manoel detestava os comprimidos, o exame com a palhetinha para a dosagem

da glicose e os regimes alimentares. Nunca soube os nomes e horários de nenhum
dos inúmeros remédios

Como a nossa querida Da. Maria Pinto comentara anos antes, ele simplesmente
pegava seus livros, pedia-me para lê-los, ouvia os passarinhos que inundavam de sons
o bosque localizado atrás da Igreja Matriz e não prestava muita atenção a outros
detalhes corriqueiros.

Ostentando uma basta e sedosa cabeleira branca, sempre em desalinho, gostava
mesmo era de conversar, com ares naturalmente apostolares, com as crianças das
Caio Martins, ouvindo as suas opiniões, visitando os Lares, atento apenas aos detalhes
e expressões das fisionomias sorridentes com que era recebido por todos.

Nas reuniões com os Diretores, com os chefes de lares e com os professores,
ele oferecia subsídios para troca de experiências com todo o auditório, tornando a
conversa agradável e altamente pedagógica.

Até hoje, os bons ex-alunos falam:
- No começo eu fugia daquelas reuniões do Coronel, mas depois comecei a

entender o que ele falava... Lembro-me delas, pois, eram lições para a vida que
teríamos longe dele... ele era um educador nato.

As estradas sedutoras mas pedregosas e ingratas da política não o envaideceram,
nem o amedrontaram, porque a modéstia e a simplicidade eram inerentes à formação
daquele barranqueiro san franciscano.

Abrem-se outros caminhos para a sua última caminhada...
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A decisão de voltar à origem de toda a sua história foi única e exclusivamente
dele, porque ensarilhou as armas, definitivamente.

Considerava-se, porém, vitorioso, pronto para cada novo combate, como um
bom soldado, dedicado à paz e à harmonia dos que o ouviam.

Sempre inspirado, agora mais do que nunca, estava mais sensível, sereno e
atento às necessidades e ao desenvolvimento da percepção daqueles pequeninos e
jovens que fervilhavam nas nossas Escolas.

Voltando à Infância nas Brincadeiras de Busca Pé

Logo depois das festas do 10 de Maio, "Encontro de Ex-alunos", iniciávamos,
então, os preparativos para as comemorações juninas: Santo Antônio, São João e São

Pedro, tão do agrado, não só do povo do Norte de Minas, mas de todo o Estado.
Hoje, nas capitais, já se fazem festas típicas para alegria do povo, patrocinadas

pelos poderes públicos.
Vivenciei com felicidade a organização, no mês de junho, da festa dos meninos,

na qual era enaltecida e venerada a imagem do Coração de Jesus, quando eram
oferecidos cânticos e flores, tal como Nossa Senhora, na Coroação, pelas meninas, no
mês de maio.

Desde os primeiros momentos, os meninos, especialmente os pequeninos,
reclamaram o privilégio, até então exclusivo das meninas, quanto às festividades de
Coroação na Igreja nos domingos do mês de maio; e queriam ter a oportunidade de
mostrar suas vozes e assim "aparecer" também, tanto quanto as meninas, que o
faziam mais naturalmente. Na verdade, até que não gostavam muito, queriam sempre
alguma novidade. Mas acanhados, na última hora, acabava faltando a "coragem
masculina". Tive de improvisar o primeiro oferecimento das flores, socorrendo-me
com o meu filho, João Lincoin e com o Marcinho, da Dona Raimunda. Os dois,
muito sisudos, não puderam se esquivar da minha e da "autoridade materna" de
Dona Raimunda.

Foi um sucesso a primeira oferenda de flores ao Coração de Jesus. Com o
tempo, esse ritual tornou-se uma prática comum e as igrejas de Esmeraldas e dos
municípios vizinhos adotaram essa devoção. Além de Maria Goretti e de São

Tarcísio, crianças que foram igualmente beatificadas, tínhamos ainda na nossa
Igreja de Santa Tereza a imagem do menino Domingos Sávio, aluno dileto de Dom
Bosco, que recebia aplausos quando aparecia nas procissões. O povo na região, por
não ter muito contato com a foto do Escoteiro Caio Martins, passou, então, a
dizer que a imagem do menino Domingos era a de Caio, que havia se tornado
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também um Santo. Quem sabe... Dizem que a voz do povo é a voz de Deus... Os
mitos são criados assim...

As crianças, nessas celebrações, entravam vestidas com uniforme escolar,
levando flores e cantando:

«Transbordam selvas eflores
os céus se enchem de luz
para entoarem louvores
ao Coração de Jesus

Se existe prazer na terra
que nos encanta e seduz,

bismais alegria se encerra
no Coração de Jesus

Se existe beleza infinda
nos descampados azuis.
Porém é mais belo ainda

	
bis

O Coração de Jesus

Neste dia tão feliz
Flores vimos oferecer
Com amor e muita luz	 15

Ao Coração de Jesus"

0
00

Manoel de Almeida, como bom januarense, sempre foi o mais entusiasmado
para a realização destas festas. Comparecia no mês de junho, naquelas noite frias,
aos ensaios da quadrilha, todo encapotado, trajando cachecol e boné; e ria ao me ver
dançar com o marcador, o Décio (ex-aluno, hoje, professor). Apesar de doente,
preferia, no fim da festa junina, ficar perto da fogueira, conversando com os amigos
da região ou com as crianças que recebiam, das mãos dele, os traques e bombinhas
que ele trazia nos bolsos do sobretudo de lã.

Como gostava de coisa malfeita, dizia para os meninos atirarem os "busca-
pés" nos pés da mulherada, que saía gritando com o estrépito daqueles pequenos
foguetes. Ele dava gostosas gargalhadas com aquele espetáculo. Manoel era travesso
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e, embora muito fraco, ficava feliz no meio dos meninos com as traquinadas que
preparavam, engrossando, também, o coro dos que cantavam:

"Solta os busca-pé
eu quero vê corrê muié	(bis)

O Sebastião vai com a muié
A Sá Maria com o Rafaé
e a Maroca com o seu José
a perfessora com o coroné
e eu atrás vou soltando os busca-pé
pé pé pé

solta os busca-pé
eu quero vê corrê muié »	(bis)

Aquela inocente peça de fogo de artificio, ardendo, corria no chão à procura
dos pés da gente simples do campo e da garotada.

As "Festas da Primavera", nos meses de setembro e outubro, envolviam todos
os alunos, as alunas e toda a comunidade porque eram lançados os nomes das moças
mais bonitas da região e da Caio Martins. A competição era grande, e a renda seria
destinada à construção de nossa Igreja, hoje, a bela Igreja de Santa Teresa De Ávila.
À noite, baile e coroação da "Rainha da Primavera". As barraquinhas Fé, Esperança
e Caridade vendiam a canjica, pipocas, pés-de-moleque, broas, caldo de carne, vaca
atolada, refrigerantes e quentão (sem álcool)...

Na Festa da Doutora da Igreja, Santa Teresa, 15 de outubro, durante a procissão,
eram cantados o hino à Santa Teresa, letra do aluno Mário, hoje Padre Mário José
Neto de quem já falamos e voltaremos a falar mais depois; e a música do nosso
Antônio Alves dos Reis, o Toniquinho, um dos melhores caiomartinianos, sempre
dedicado à obra, em companhia da esposa.

Com as loas à "Mestra da Igreja", o nosso louvor à Primavera:

«A primavera desabrochou!
Manhãs douradas, noites luminosas
Tardes macias, multicolores
A brisa passa afagando as rosas
a brisa passa beijando as flores"
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A "Festa do cultivo da soja", nas diferentes unidades das Escolas, era também
lembrada com saudades. O êxito da cultura deste vegetal ocorreu, principalmente,
no norte de Minas, na Caio Martins de Pirapora, pela fertilidade das terras humosas
da beira do rio São Francisco.

Naquela época, fiz um curso de "Alimentação Racional", patrocinado pela
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, sendo secretário Dr. Mário Hugo Ladeira,
saudoso amigo e colaborador da nossa Caio Martins. O curso foi ministrado pela

professora Maria de Lourdes Meio, especialista no aproveitamento da soja: desde o
leite até a paçoca e o pé-de-moleque. Graças às "estratégias" de nossas excelentes
cozinheiras, o feijão-soja foi incluído na alimentação de nossas crianças, reduzindo
o consumo de carnes bovinas e suínas, abate oneroso e não muito aconselhável à
saúde de nossas crianças. Os meninos aceitavam plenamente, na alimentação diária,
o novo vegetal, mas atualmente, os alunos já rejeitam determinadas iguarias de
soja. As almôndegas, bifes, bolinhos, já são feitos com soja misturada à carne de
boi.

De um modo ou de outro, a soja, nas nossas Escolas, sempre constituiu
ingrediente econômico e altamente nutritivo para as refeições diárias de nossa
população infantil e adulta. Na festa da colheita da soja é rememorado o dia em
que os nossos alunos, pela primeira vez, apresentaram, numa apoteose teatral, a
lenda do Imperador Chinês plantando, ele próprio, o bendito cereal que alimentaria
o mundo, principalmente aquele diferente país, tornando-o independente e
saudável. Hoje o Brasil exporta soja para a China, um mercado que cresce cada vez
mais em decorrência do próprio crescimento econômico e populacional daquele
grandioso país.

Na época, fiz uma adaptação à música "Lá vem o 'Seu China' » que ficou assim
preparada, para os nossos alunos cantarem:

"Lá vem o 'seu China'
na ponta do pé
iig lig lig lig lê!
Vai plantar a soja
com amor efé
iig lig lig lig lig lê!	 (bis)

Chinês come somente uma vez por mês
a soja ele cultiva porque é nutritiva
aqui, a plantaremos junto ao café
lig lig lig lig lig lig lig lé!"
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Se o Orçamento do Estado pudesse beneficiar um pouco mais a Fundação
Caio Martins, no sentido do aproveitamento racional de suas terras no Vale do São
Francisco, com o desenvolvimento do plantio de soja, a Obra teria a sua auto-
suficiência, aumentando a assistência à criança e os favores sociais à sofrida região
sanfranciscana, beneficiando, ainda, a economia brasileira, ultrapassando grandes
fazendas e empresas do setor agrícola do país.

As "Festas de Formaturas" eram patrocinadas pela própria Caio Martins, e
nunca deixamos de comemorar tais eventos, apesar das dificuldades financeiras pelas
quais passávamos. Governadores, deputados, secretários, autoridades militares, civis
e eclesiásticas prestigiavam os nossos formandos, paraninfando-os nas solenidades
que enchiam de orgulho os alunos, os familiares e as vizinhanças do Centro Integrado
de Esmeraldas.

00
As festas natalinas assinalavam o fim de um ano, ou dos anos das crianças e

jovens das Escolas Caio Martins, onde todos lutavam, dia a dia, para dar o melhor de
seus esforços àquela geração tão exuberante, alegre e feliz, futuros construtores de
um mundo melhor!...

Todas as canções de caráter popular, inspiradas nos festejos natalinos, das
diferentes Escolas, são lembradas para unirem cada vez mais os laços espirituais
indissolúveis existentes entre as unidades do norte e do sul.

Uma só voz se ergue, uníssona, pedindo bênçãos ao Deus-Menino, para a
felicidade daqueles que acreditam na vitória do Bem.

"Sempre Alerta! Escoteiro vede a luz!"
A conscientização, a iniciativa, a liberdade, ao longo das tarefas, são exploradas

pelos líderes encarregados, não só da orientação formal, como também do exame da
ocorrência de falhas pessoais, rendimento, flexibilidade de cronogramas, harmonia e
unidade da Equipe.

Com que orgulho eu assistia ao desenvolvimento dos perfis de projetos, nas
diferentes áreas de trabalho. Eles eram preparados em salas de aulas, mas extrapolavam
para os Lares, para o campo e até para a comunidade rurícola, sempre interessada
nas pesquisas caiomartinianas.

Um projeto na área da Piscicultura levou os alunos à capital mineira para
apresentar aos professores da Escola de Veterinária um girino, com conformação
anômala, abominável, um ser contrário às leis da natureza.

Foram dias de pesquisas, discussões, aulas em torno do monstrozinho que,
passageiramente, foi a alegria das crianças, dos jovens e dos professores da Caio Martins.
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O Setor de Educação do Centro Integrado de Esmeraldas

Com a nossa volta definitiva à capital mineira, e atendendo à vontade de
Manoel de Almeida para ficar mais perto de jovens de Caio Martins, resolvi, também,
aceitar a chefia do Setor de Educação do Centro Integrado de Esmeraldas, a sessenta
quilômetros de Belo Horizonte.

O referido Setor foi criado através da Portaria FUCAM/ PR/007/85, de 15
de Fevereiro de 1985 - Fundação Educacional Caio Martins.

Definimos o Setor como um órgão de interação dos diferentes valores que
afluem para formar o conjunto de idéias que constituem o conteúdo programático
do Sistema Caio Martins.

Ele supõe objetivos como linhas direcionais, a serviço das normas que
concretizam o que se propõe durante o aprendizado.

Educar é a razão de ser de todo esforço que se movimenta para atingir os
grandes objetivos da vida, transformando a nossa existência e a dos que giram em
torno de nós em vetor desse desiderato.

O Setor de Educação, dentro daquela comunidade-escola, era o segmento
educativo que se estenderia como um prolongamento, interagindo, tendo nas
perguntas e respostas a realização do belo do quotidiano educacional.

O porquê de cada coisa sugere sempre uma linha interminável de repostas que
se encadeiam com os fatos da vida dos educandos e da comunidade.

Assim, um simples programa de "Festas Juninas" ou as "Festas de
Comemoração de Aniversários", as "Festas do 1 de Maio", as festas de "Formaturas
dos Cursos de 10 e 2° graus", trazem, para aquele ambiente, a maior gama que se
possa imaginar de idéias, conceitos e pensamentos, cuja fundamentação filosófica
envolve todas as latitudes da preocupação humana, para afinal localizar-se, de
passagem, num fato rotineiro da vida de um povo em processo educacional.

Daí ser toda pessoa, dentro do contexto de Caio Martins, qualquer que seja a
sua função, fator precípuo e essencial de educação. Muitas vezes uma mulher, dentro
da lavanderia, exercendo a sua modesta missão, pode entender, mais profundamente,
os problemas íntimos de uma aluna difícil do que um psicólogo! A nossa saudosa
Dona Raimunda, Chefe da Lavanderia, era uma educadora nata, auscultava a alma
das jovens. Como me ajudavam as suas discretas observações.

Daí também não constituir intromissão ingênua a interferência do Setor de
Educação, como um todo, na vida particular de cada família (dos Chefes de Lares ou
de Pais, residentes dentro da Comunidade), desde que esta participação envolva
atitudes e fatos que, de perto, interessam à vivência tranqüila dos alunos dentro do
meio em que vivem.
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A Comunidade deve, portanto, se constituir na moldura física e moral, na
ética e na estética, para a criança ou para o jovem, em qualquer nível de seu
aprendizado. O saber, seja de ordem curricular nos cursos de primeiro e segundo
graus, ou nas oficinas artesanais, onde reflita ensinamento útil à formação da
personalidade do educando, deve ser ressaltado e preservado pelos educadores. Aí é
que surge a figura do educador que todos devem ser em Caio Martins, formulando
linha de propósitos capaz de suscitar no aluno a idéia daquilo que deve ser objeto de
aprendizagem, qualquer que seja a área do conhecimento humano.

Eis por que dizer no corpo docente e discente de um Educandário e, no caso
específico no sistema Caio Martins, nos diferentes Setores, quando o homem e o
educando são sempre parcelas carentes e avaliadas.

O triângulo - homem, aluno, meio - deve responder pela segurança e
tranqüilidade da vida institucional. Esta ordem de considerações tem o seu
complemento indispensável na vida dos Lares e no prosseguimento das atividades do
menor dentro das oficinas artesanais e na comunidade integrada.

O Lar, no sistema caiomartiniano, supre sempre carências de todo tipo, mas
ajusta-se e prepara-se para receber a colaboração de setores curriculares, quando
sente a necessidade de complementar a ação daqueles que nem sempre têm condições
para desempenhar todas as exigências de uma criança, em fase complexa de sua vida.
É quando especialistas e educadores de diferentes origens juntam-se na mais delicada
tarefa, para entender o fenômeno em sua plenitude: apanhando o adolescente ou o
menor em processo de desenvolvimento, indo com eles do lar às atividades curriculares,
co-curriculares ou lazer, e realizando-se neste esforço a fusão de todo o pensamento
filosófico e sócio-educativo suscitados pelo dia-a-dia da criança dentro das Escolas
Caio Martins.

O Sistema Caio Martins é vitorioso, ouso dizer, porque o acompanho desde o
seu primeiro alento nascituro. Ele é tão perfeito e autêntico, que mesmo os que
tentam desviar, descaracterizar as suas diretrizes e metas, ficam frustrados e infelizes.

A Coordenação do Segundo Grau

Um desastre automobilístico levou à morte a professora Maria Augusta Martins
Siqueira, coordenadora de nosso 2° grau em Esmeraldas.

Era uma educadora emérita, sensível aos problemas pessoais do alunado; querida
pelos professores e respeitada pela comunidade.

Houve dificuldade funcional para substituir a saudosa mestra. Não dispúnhamos
de recursos para manter uma pessoa de igual gabarito e do agrado dos alunos,
magoados com a ausência da amiga.
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Manoel agiu, então, naquele seu modo decisivo de dar ordem:
- A Márcia vai substituir a Professora Maria Augusta. Ela tem o Curso de

Pedagogia e os alunos gostam dela.
Em seguida, telefona-me, do escritório da Fundação, no Edifício Acaiaca:
- Márcia, você vai ser a Coordenadora do 2° grau. O Presidente Dr. António

Pedro Braga já fez o Ato, e meus parabéns.
Acostumada a estas intempestivas resoluções, humildemente, aceitei mais aquela

investidura, dizendo:
- Obrigada pelos parabéns.
Preparei-me, pois, para substituir, em parte, a nossa inesquecível Maria

Augusta. Gostava muito do convívio com os nossos jovens caiomartinianos,
principalmente os que faziam o magistério e o agropecuário, elementos
multiplicadores da obra. A equipe de professores era muito competente e poderíamos
fazer um trabalho abrangente e produtivo com aquela juventude.

Apesar do desdobramento de minhas atividades, cuidando da casa e de esposo
que carecia de cuidados especiais, foi gratificante o tempo dedicado àquela tarefa.

Tive a oportunidade de trabalhar no 2° grau - no Centro Integrado - com uma
equipe de professores excelentes e com os diretores Walter O. Santos, João Naves de
Meio e Pedro Bucheme, sem dúvida, pilares da majestosa obra que ajudaram a erguer.

O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o 1° e 2°
Graus - Lei 5.692/71, veio oferecer ao aluno todas as oportunidades necessárias
para torná-lo um ser íntegro, capaz de pensar, fazer, conviver e participar de uma
sociedade com mudanças graves e imprevisíveis.

Como Deputado, Manoel de Almeida fora um dos membros incumbidos da
elaboração da referida Lei, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,
dando ao novo trabalho toda a sua experiência dentro da filosofia contida no lema
"caminhar com as próprias pernas", responsável pelo êxito da consecução das
atividades programadas pelas Caio Martins, no cumprimento de seus objetivos
explícitos e implícitos, regidos pela 5.692/71.

5 1 Livro Verde
Nanoel, quando viajava para as Fazendas no Urucuia, no norte de Minas,

gostava muito da companhia de meu filho do meio, o Fernando, porque ele sempre
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foi muito interessado em mecânica de motores, aprendeu a dirigir em Brasília,
sozinho, com 15 anos, e quando o carro quebrava naquelas estradas ermas, ele,
incontinenti, ia para debaixo e sempre improvisava uma saída para não dormirem nas
estradas.

A confiança era tanta, que Manoel, depois que comprou um avião para suas
viagens pessoais, fez com que nosso filho freqüentasse nos finais de semana um curso
de piloto em Goiânia, o qual foi feito em tempo recorde, realizando seu vôo "solo"
com menos de 15 horas, e passando a voar com, logo a seguir, pelos municípios de
seu interesse político, no sul de Minas e especialmente no norte de Minas, onde as
estradas eram escassas e quase intransitáveis em determinadas épocas do ano.

E Fernando se tornou perito naqueles "campos de futebol" minúsculos, em
que o trator passava de um lado para o outro, e depois as pessoas o chamavam de
"campo de pouso". Quando necessário, também regulava os carburadores dos aviões
e fazia outros pequenos "reparos", e tudo isso me mantinha em estado de permanente
vigília (cabelos em pé) e em orações, enquanto voavam para esses lugares dos quais
nunca vinham notícias. Só quando finalmente voltavam.

Mas, essa convivência lado a lado estreitou a relação de amizade entre ambos:
discutiam as questões políticas, abrangendo reforma agrária; as questões de infra-
estrutura do país, desenvolvimento regional; e especialmente os problemas da Caio
Martins, ocasião em que Manoel expunha suas idéias ao Fernando, que as ouvia e ia
registrando e acumulando suas próprias percepções.

Assim, quando Fernando suspendeu seu contrato no Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA, para trabalhar no Rio, na Financiadora de Estudos e
Projetos, FINEP, logo foi surpreendido com uma "convocação autorizada" de um
Ofício do Governador Rondon Pacheco, de Minas Gerais, dirigida inicialmente ao
Ministro Reis Veloso, do Planejamento, e posteriormente ao Ministro Mário
Andreazza, do Interior, para coordenar um Programa de Trabalho de interesse da
Caio Martins, o qual foi iniciado no Rio e concluído em Brasília, depois que ele,
retornando dos trabalhos no Rio, assumiu funções na Secretaria de Coordenação de
Programas Regionais (Secretário das Regiões Sul-Sudeste), no Ministério do Interior.

Para Fernando foi, assim, relativamente fácil executar aquele trabalho, pois
sempre fora um atento aprendiz do Mestre, sendo, desde cedo, iniciado nas questões
educacionais que tanto encantavam o pai.

Foi organizada para a execução dos trabalhos uma grande equipe, da qual
participaram diretores e professores dos diversos núcleos, e as atividades foram
concentradas em Belo Horizonte, em torno dos Professores Walter Santos  Jonas
Batista, especialmente em torno deste último, mais diretamente envolvido na
preparação dos textos básicos, com o apoio do Professor João Carlos.
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Foi efetivado um amplo diagnóstico das Caio Martins e de suas necessidades
infra-estruturais e de produção econômica, que pudesse determinar a sua auto-
sustentação nos termos das proféticas palavras do escoteiro, ao preconizar o
"caminhar comas próprias pernas"

O Modelo caiomartiniano foi descrito em seus detalhes mais substantivos, em
termos da integração no âmbito dos lares, destes com a escola, e com o conjunto da
comunidade envolvente.

No âmbito do setor de educação, foram preparados perfis de projetos educativo-
produtivos (abrangendo segmentos agropecuários, industriais e de serviços), a título
ilustrativo, em que os aspectos de conhecimento gerais e específicos necessários à
plena consecução de cada projeto estavam ali descritos de maneira a permitir o
estabelecimento de conteúdos disciplinares adequados e oportunos (do segmento
cognitivo), no interesse de sua realização prática no mundo real.

Exemplificando: na produção de marcenaria, cunicultura ou suinocultura, a
área de matemática exercitava, no momento oportuno, funções trigonométricas,
cálculos de probabilidades estatísticas, cálculos de volumes e áreas construtivas etc;
em biologia, questões de multiplicação celular, cruzamentos inter-raciais biológicos
etc; na história, a formação econômica do Brasil, rememorando os ciclos do açúcar,
do gado etc; na geografia, as questões das relações urbano-rurais, o crescimento
populacional, as necessidades "per-capita", a distribuição da renda e poder aquisitivo
de mercado; na literatura, Guimarães Rosa e Grande Sertão: Veredas, Euclides da
Cunha, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Carlos Drummond e as questões literárias que
suscitam a reflexão sobre as ações e os sentimentos do homem na luta eterna e
gloriosa contra a escassez e a fome

Assim, os projetos, singularmente, já trazem em seu bojo a explicitação dos
conhecimentos teóricos indispensáveis à sua implementação: os denominados "Fatores
Educacionais do Projeto", permitindo a orientação e a ênfase correspondentes a
serem atribuídos às unidades disciplinares, pelo corpo docente, em processo
convergente e seqüencial do fluxo de geração de conhecimento entre os blocos de
produção e educação geral.

Enfim, todas as matérias eram cotejadas para apoiar conceitualmente cada
projeto e, assim, a escola saía literalmente da sala de aula e ia ser praticada nos
currais, nos estábulos, nos canteiros, nas oficinas, estabelecendo a interação sem
fronteiras, a inter e transdisciplinaridade que atualmente as universidades passam
holisticamente a buscar, como elemento pedagógico da "modernidade".

Os projetos (plantas básicas) eram elaborados pelas equipes selecionadas, em
salas de aula e fora dessas e, sob o ponto de vista didático-operacional, eram
coordenados pelos "alunos-gerentes", estes pertencentes às últimas séries, com o
apoio dos "Técnicos Auxiliares", das séries que se seguiam e dos pequenos
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"Aprendizes", nos primeiros degraus, numa perfeita conjugação e simbiose
pedagógica de valores, nas diferentes faixas etárias.

Ou seja, não eram "feitos" pela classe de aula isolada, mas por todas as classes,
estabelecendo-se uma hierarquia de decisão, de monitoramento e de apoio matricial
e de reciprocidade, capazes de favorecer a utilização plena dos potenciais de cada
um, para a realização de conquistas inéditas, no mundo da educação de jovens.
Lograva-se a completa integração horizontal, via disciplinas e conhecimentos urdidos
na teoria e colocados em prática, a avaliação da prática, por sua vez, retroalimentava
a teoria. Na integração vertical, propunha-se a interação entre aqueles que mais
sabem, que partilham e repassam seus conhecimentos aos que se iniciam na educação
para a vida prática; além do retorno do que cada um aprende consigo mesmo, com as
questões que vão surpreendentemente surgindo quando se ensina, e se vê diante da
necessidade de criar soluções a partir da visão do conjunto.

Os professores a tudo observam e, mais que ensinar, aprendem com o conjunto,
suscitam dúvidas, geram inquietações, induzem discussões e reflexões e coordenam a
consolidação das conclusões que são sempre amplas, abrangentes e totalizadoras do
sentido de integração em vida. Conforme o criador do modelo de educação integral
dissera, nas conversas a bordo do teco-teco, "Caio Martins  vida ...", está em tudo
e em todos, em cada gesto, em cada ação comunitária...

Assim, Fernando, mais que tudo, registrou o pensamento do Manoel, que está
todo exposto naquele livro que as pessoas passaram a chamar carinhosamente de o
Livro Verde da Caio Martins (em alusão à cor de sua capa, assim como toda a
simbologia e emblemas matizados em semi-tons de verde).

O livro-verde retoma e amplia o documento de base, o Plano da Granja Escola
Caio Martins. Como se recorda, foi anexado na Parte II no capítulo XVI Caio Martins
o documento original elaborado pelo Manoel, a pedido do Secretario do Interior do
Governador Milton Campos, de Minas Gerais. Expandindo aqueles conceitos, explicita
e detalha os aspectos didático-pedagógicos requeridos para a operacionalização dos
projetos, no "Programa Caio Martins - Um Modelo de Educação Integral`,
sistematizando e contextualizando, com fundamentação um pouco mais acadêmica,
a idéia-mestra de que "Caio Martins é vida". Eis alguns trechos selecionados:

65 Vide Programa Caio Martins - Um Modelo de Educação Integral Elaborado por Equipe formada por dois
ex-alunos da Escolas Caio Martins, Professores Jonas Batista Pereira (Diretor Executivo da Fundação Educa-
cional Caio Martins ) e Walter de Oliveira (Chefe do Setor de Produção), com apoio e preparação de
informações por professores e técnicos da equipe de Núcleos e Centros Integrados de Caio Martins, com a
coordenação do Economista Fernando José de Almeida, técnico gentilmente cedido pelo Ministério do Plane-
jamento (IPEA-FINEp) e do Interior. Apresentação de Joaquim Ferreira Gonçalves; palavras do Governador do
Estado, António Aureliano Chaves de Mendonça; do Presidente da FUCAM, Desembargador José Américo
Macedo; e Conclusões do Deputado Manoel de Almeida. Belo Horizonte - Edição Oficial do Estado de Minas,
28 de novembro de 1979, 240 páginas.
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"O Programa Caio Martins, dentro dos parâmetros caiomartinianos, enfatiza
o esforço pela formação integral do pequeno assistido e na promoção do progresso
social". Considera a singular experiência de amparo compreensivo de jovens
carenciados, calcados nos mais elevados ideais de humanismo e na filosofia educativa
do escotismo, e procura definir, consolidando essa experiência, num modelo sócio-
educativo de caráter estrutural, onde os compartimentos de educação geral e produção
econômica estão intimamente inter-relacionados, com o objetivo de propiciar a
formação técnico-profissional adequada, normal ou antecipada, através do
fornecimento de currículos plenos dos primeiro e segundo graus e cursos especiais e
intensivos de semi-profissionalização". 67

"Contempla a concepção de ampla interação entre valores humanos,
econômico—sociais e educacionais; prevê ampla malha de inter-relações entre os
campos cognitivo e produtivo - a teoria informando a prática e sendo por esta
subsidiada; a integração na área de educação através de unidades curriculares flexíveis;
a integração interna na área produtiva, através de programação de dependências
internas de produção intermediária e insumos; a integração das atividades produtivas
com as vocações e especificações mercadológicas regionais; e a integração de todo o
bloco, através do sistema de Lares e de Repúblicas, conjugado com áreas de Lazer e
Esportes, com as unidades administrativas e residenciais, com os centros de práticas
religiosas e de toda a comunidade, com as populações regionais no entorno dos
diversos Centros e Núcleos da Fundação`

O livro possui, sem dúvida, elevado valor pedagógico, e ainda desperta
entusiasmo em toda a família escolar e comunitária caiomartiniana, nos seus
esclarecimentos sobre o Sistema de Projetos, pela sua integração à vida dos alunos,
à comunidade e à região.

A programação ali proposta, inclusive em termos de custos financeiros, vem
sendo cumprida, gradativamente, com o correr dos anos, apesar das dificuldades
financeiras por que passam os Governos Federal e Estadual.

A grandeza da mística caiomartiniana e a realização de propósitos sadios dos
que lidam com o drama da criança vêm superando todos os obstáculos, afastando
acúleos dos caminhos, transformando a Obra em indestrutível fortaleza ante vendavais.

Não por coincidência, mas atendendo a um desígnio, nas maravilhosas tessituras
com que o Divino escreve a história da humanidade a partir de nossas próprias vidas,
quando ainda na remota Muzambinho realizava meu último e titânico esforço no

66 Apud Programa Caio Martins. Aprescntação c Introdução, pág. 7 c 13.
67 Ibid., Programa Caio Martins.

Ibid., Programa Caio Martins.
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sentido de consolidar toda a minha experiência e conhecimentos acumulados, resolvi
escrever minha monografia versando sobre o "Método de Projeto, na Educação".
Parece que eu já sabia, ou sabiam para mim, que ele me seria útil, um dia...

2 Universidade da Criança
Todo o esforço edificado em favor das crianças desvalidadas possui um

componente material que se concretizou nas diferentes iniciativas e nas ações de
trabalho realizadas ao longo da trajetória existencial das Caio Martins. Mas há um
conjunto de idéias que foram embrionariamente concebidas e algumas esboçadas na
forma de Projeto, mesmo de propostas de trabalho, mas que por diversas contingências
não chegaram a ser materializadas, pelo menos não ainda.

Pela significância e alcance dos propósitos, requerem essas idéias uma
oportunidade para serem lembradas e anunciadas, à espera de que outros tempos e
protagonistas se conscientizem da imperiosidade de sua consecução, colocando-as
em prática, em proveito da humanidade. Uma dessas boas idéias, concernentes à
preocupação com o menor, encontra-se no esboço da chamada Universidade da
Criança.

Manoel de Almeida, como parlamentar, havia desempenhado a árdua e complexa
missão de relatar - o que fez com grande dedicação - a fundamentação e enunciado
da "Lei de Diretrizes e Bases de Educação", coordenando a realização de um amplo
diagnóstico" , com levantamentos atinentes à densidade conceitual do complexo
tema e à sistematização de depoimentos de luminares da questão educacional no
país, dentre os mais dedicados à infância desvalida.

Na oitiva desses depoimentos e da leitura de relatos componentes do
diagnóstico, deu-se conta, então, da inadequada capacitação institucional e de
recursos humanos, adequados enquanto agentes responsáveis pela educação, mas, e
principalmente, em conseqüência da dispersão da oferta de competência na
capacitação e valorização dos quadros docentes.

69 Ver Projeto « Dom Bosco" - Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Brasília: Câmara dos Deputados -
Congresso Nacional.
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Havia, também, participado das discussões das idéias de que resultaram o
partido inovador adotado pela Universidade de Brasília , bem como havia defendido
sua criação e sua integridade nos momentos dificeis por que passou.

No âmbito dessas cogitações, resultou a percepção de que a criança deveria -ela mesma - transubstancjarse "em foco" para o referencial de pesquisa básica e
para as discussões acadêmicas de filosofia pedagógica apropriável às necessidades de
geração de conteúdos indispensáveis à correta e saudável formação dessa criança, da
qual eclodiria o homem de amanhã, já que esse 

"homem éfilho da criança".
Entendeu claramente que ainda que a criança "não ingressasse, via vestibular,num tal estabelecimen to de ensino superior", que o freqüentasse, li teralmente, como

matéria-prima preferencial, cogitação primeira, fundamento permanente e propósito maior.
Imaginou que essa Universidade deveria estruturar-se transversal eintegrativamente, tal que os múltiplos departamentos ou núcleos temáticoscomponentes adotassem, como elemento de conexão, a 

interdisciplinaridade etransdisciplinaridade e, como elemento de coesão, o interesse genuíno em se estudar
essa criança.

Gerar-se-ia, assim, como decorrência, uma soma de conhecimentos requeridos
para o amplo atendimento e preparo de rapazes e moças, com formação de terceiro
grau e habilidades necessárias para o exercício de papéis de liderança efetiva e de
catalisação do desenvolvimento, e que seriam projetadas nas áreas deprimidas ou demenor desenvolvimento relativo do Estado - norte de Minas e bacia do Jequitinhonha- e, naturalmente, no interesse também de outras regiões subdesenvolvidas do país.

Seria, assim, uma Escola de Nível Superior voltada para a formação do caráter,
com ética fundada no ideário e na prática consagrados nas Escolas 

Caio Martins. Ou
seja, numa realidade já em funcionamento e com êxito nos seus resultados. Nestestermos, pragmaticamente,adotaria os próprios centros e núcleos como laboratório
vivo que já eram, desde os seus primórdios, segundo a avaliação dos educadores que
por lá labutaram, aprenderam e avaliaram em suas visitas, seminários e estudos de
caso, como relatados em capítulos anteriores.

O sistema de lares, os elementos de integração da teoria com a prática, seriamaprofundados, de forma a permitir que conteúdos sociológicos, 
an tropológicos,

históricos, geográficos, políticos, filosóficos e epistemológicos pudessem ser
profundamente discutidos em bases sustentadas e em estudos e premissas acadêmicas,
além de integrados com segmentos de ciência aplicada, nas áreas: de saúde (medicina
pediátrica, veterinária); da Psicologia da criança; da nutrição e da engenharia de
alimentos; da biologia e da física; da gestão administrativa e das ciências contábeis,
da arquitetura e engenharia rural, da economia agroindusr; do ecoturismo; do
direito com foco na criança; da comunicação; das artes, da bibljotçnnnm;,
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pedagógica; das letras direcionadas à criança; das ciências da computação, da química
e enfermagem; da economia doméstica etc.

Ou seja, dedicar-se-ia tanto ao ensino superior, como à realização de atividades
de extensão e de pesquisas aplicadas, centradas na problemática da criança, em
particular a carente e ambientada no meio rural e nas periferias dos grandes centros
urbanos.

E teria certamente, além das já referidas, outras características marcantes e
bastante singulares, na medida em que:

a) dirige-se à formação profissionalizante a partir de uma base pluralista e
universalista;

b) objetiva a preparação de educadores capazes de exercer funções destacadas
em pequenas comunidades interiorizadas, catalisando alterações substantivas
na estrutura de valores e na organização comunitária e econômica dos
ambientes de projeção e a de atuação;

c) procura expandir o modelo de educação integral (já adaptado a nível médio),
com anulação da dicotomia entre os campos de cognição e de realização
produtiva;

d) procura, com a supressão das características tradicionais de ingresso, a
democratização do ensino superior e a particular consideração de alunado
procedente de grupos populacionais de menores rendas e, portanto,
contingente mais sensível, pela vivência de maiores níveis de contradição,
com programação de trabalho voltada para os grupos sociais desfavorecidos;

e) procura delimitar o corpo docente de base fixa, com adoção de sistema
comunicante com diferentes instituições de Ensino Superior e Pesquisa
Aplicada, com ganhos na eliminação de processos inerciais e recorrentes e
na viabilização de intercâmbio interinstitucional;

f) procura adotar sistema de disciplinas de adição de base (com eliminação da
sistemática de cursos troncos ou introdutórios) e que contém síntese e ou
simplificação substantiva de conteúdos de cada campo de conhecimento
indispensável à atuação de caráter polivalente em áreas interiorizadas;

g) procura dar efetividade ao estágio curricular, com atribuição de
responsabilidades ao alunado, seja quanto à assistência a grupos internos,
seja quanto à prestação de serviços em áreas interiorizadas como pré-
condição ao bacharelado;

h) procura viabilizar a realização de pesquisas aplicadas de interesse direto da
Fundação Caio Martins ou sediando e internalizando as de interesse de
pesquisadores de ensino e pesquisa;
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i) procura caracterizar a extensão universitária como atividade-fim, enfatizando
todos os processos que transubstanciem o conhecimento em realização de
interesse da comunidade envolvente;

j) procura definir evolução modular, gradual e cumulativa da capacidade de
produção de ensino e da infra-estrutura física;

k)trata-se de proposta de trabalho que deveria suscitar um protocolo de
cooperação entre as áreas de educação e de desenvolvimento regional, entre
as esferas pública e privada e entre os níveis federal, regional, estadual,
municipal e local, com vistas à conciliação entre os esforços do saber e da
resolução prática e concreta das questões com que se depara a sociedade;

1) permite rever, assim, o insulamento - "intra-muros" - em que se encontram
as atuais universidades, em crise existencial, ao não se dedicar à extensão
como requerido e ao perder-se no processo de excessiva especialização e
fragmentação do conhecimento; e

m) permite viabilizar o esforço de conquista da universalidade de conhecimentos
que permita o foco em segmentos prioritários, tais como a criança, os idosos
e outros grupos minoritários excluídos.

De concreto, esta proposta foi encaminhada aos Ministérios do Planejamento
(no período de Aníbal Teixeira), Interior (no período de Ronaldo Costa Couto),
Educação, LBA (na época da primeira dama Rosane Coilor) e ao próprio Governo de
Minas, através da Universidade do Estado, na época tendo o educador Aloísio Pimenta
à sua frente (UEMG), que chegou a esboçar interesse na sua consecução, centrado
inicialmente na aglutinação de áreas de pedagogia, psicologia, nutrição, em Belo
Horizonte, na Universidade do Estado em processo de criação, e eventualmente na
formação de para-médicos, no Hospital Rodolfo Mailard, em Pirapora, Minas Gerais.

Essas propostas foram elaboradas, também, pelo meu filho Fernando, que,
novamente, procurou apoiar o Manoel, com quem aprendeu a "sonhar com os olhos
abertos, escolhendo os sonhos a serem sonhados", mesmo que ainda não de todo
assimilados, compreendidos e realizados nesse mundo de obtusos.

Mas, lamentavelmente, os homens públicos, ou sabem muito, ou não acham
que o foco de estudos e preparação de profissionais, que pudessem concorrer para
um trabalho centrado na criança, viesse a se constituir num investimento de interesse
do conjunto da Humanidade.

Para essas idéias um tanto exóticas (para eles, atônitos com sua
monumentalidade e paradoxal simplicidade) faltaram sempre recursos financeiros.

Esta e outras são questões que Caio Martins não conseguiu colocar ainda em
prática, e espera que outros, que venham depois, possam apropriar-se dessas boas
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idéias, que não têm dono, pois, depois de esboçadas e explicitadas, pertencem à
natureza, aos homens de bem e àqueles que possam fazer desses sonhos uma realidade
tangível.

Esses poderão ser certamente bem-aventurados em tempos melhores, mais
felizes e mais lúcidos

53 Tancredo Neves
A5 Escolas Caio Martins sempre foram visitadas por ilustres personalidades,

não só no campo da educação, das artes, das ciências, da política, mas,
principalmente, por verdadeiros amigos, colaboradores eméritos no desenvolvimento
do trabalho educativo, em favor da criança.

Não posso enumerá-los, mas seria injustiça não realçar, aqui, a figura ímpar
de Tancredo de Almeida Neves, o grande humanista que percorreu os mais altos
cargos do país, procurando soluções para os dificeis problemas de nosso tempo, com
paixão cívica e isenção própria de cientista.

Procurava valorizar as raízes do nosso povo, livrando-se dos preconceitos de natureza
ideológica, interesses pessoais e políticos circunstanciais, buscando, sempre, a verdade.

Tancredo Neves possuía percepção inédita dos fenômenos sócio-econômicos e
culturais, tornando-se autoridade moral para expor suas opiniões, segundo os rumos
que a sua consciência independente recomendava.

A última visita que fez à Caio Martins foi para paraninfar uma turma de
formandos dos Cursos de Técnico Agrícola e Magistério, da Escola "Helena Antipoff',
em Esmeraldas.

Com palavras carinhosas, enalteceu o trabalho que a Caio Martins vinha
realizando no campo educacional, já tendo formado milhares de profissionais, nas
unidades que mantém em território mineiro.

- Manoel de Almeida é o apóstolo, é o devotado servidor, é o bravo legionário
que acredita na juventude e por ela tem lutado, durante toda a sua vida", dizia, em
sua fala sempre emocionada, exaltando a figura do fundador e responsável pela obra
caiomartiniana.

Estivemos sempre ao lado do ilustre amigo em todos os momentos de sua
vitoriosa vida, muitas vezes, porém, tumultuada pelos inúmeros deveres de um
político inigualável e, também, pela adversidade sempre rejeitada pelos justos.
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Na campanha para a eleição do General Teixeira Lott para Presidente da República,estávamos além de outras autoridades lideranças locais e outras pessoas, 
Manoel, eu,meu filho Cláudio, o cunhado José Carneiro e o sobrinho Arthur Geraldo, juntos, quandodesabou com tanto peso o "lendário" palanque do Lou, em São João dei-Rei.Junto ao generall-candj 0

 por uma coligação da qual participava o PSD
mineiro, algumas autoridades e amigos, fui medicada, na Farmácia defronte ao fatídicopalanque. Manoel 

não permitiu que divulgassem o ocorrido comigo, para 
evitarPossíveis comentários desagradáveis mesmo porque, perdemos, também, a eleiçãoestadual.

Machucada pela queda do palanque, curti também a dor da derrota, debaixodos cobertores...

4 Escola Estadual Dom Joaquim
Sílv 1erío de Souza

A Bandeira Caioniartiniana Chega ao Jequitinhonha
A tão propalada fibra caiomartjniang levou a Direção da obra a aceitar maisum desdobramento de seus esforços em favor do jovem do meio rural, desta vez emConselheiro Mata, município de Diamantina
Caio Martins deixa as águas e as barrancas do rio São Francisco, com as suamatas, os seus filhos, para levar a sua Bandeira ao 

Vale do Rio Jequitinhonb tambémmajestoso e sofrido como o velho "Chico", um pouco daquilo que extravasa no
coração de seus pupilos - o amor.

Corajoso, despojado, valente, Caio Martins— o garoto- escoteiro- prepara-separa mais uma arrancada.

O prédio em que funcionava a Escola Estadual 
Dom Joaquim Silvério de SouzaConstituiu durante longos anos a sede rural do Seminário de 

Diamantina sendousado, no período das férias, para os Seminaristas.

Foi desativado o prédio pela Diocese de Diamantina, mais ou menos, à épocaem que a emérita educadora Helena Antpofferguja sua bandeira em Minas, em favorcia família rurícola.
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Dos entendimentos verificados, resultou a aquisição do imóvel pelo Governo
do Estado, permitindo a operação que ali surgisse um Curso Normal Regional, que
receberia o atual nome destinado à formação de regentes de classe, para o meio rural
e pequenas comunidades.

Merecem aplausos os serviços prestados por esse curso, durante a proveitosa
gestão da educadora Lidimanha Augusta Maia, que demonstrou amor e dedicação à
causa da filha do lavrador, naquele recanto de seminaristas, uma outra alvissareira
programação, visando ao levantamento das áreas campesinas mais pobres do castigado
Vale dojequitinhonha.

A obra ali iniciada com pleno êxito pela professora teve o respeito e a
consagração do povo mineiro.

Ainda não se descobriu uma forma para medir os efeitos da Educação: ela se
dilui entre as criaturas e a comunidade, sem limites de tempo e de espaço,
silenciosamente. Talvez, por isso, seja Lidimanha uma dos muitos esquecidos ainda
em vida.

Cumpre, no entanto, acentuar que Lidimanha deixou, entre suas alunas,
relevantes serviços que se multiplicaram, naquela região, como o amor irrestrito à
terra e ao campesino daquele espaço que vinha se constituindo em renitente bolsão
de pobreza regional, malgrado os esforços de recuperação da região e as ações isoladas,
mas significativas (de trabalhos) à feição das realizadas pelas Caio Martins.

A cidade de Capelinha é hoje um dos grandes centros cafeicultores do país. As
sementes do café saíram das mãos das alunas de Conselheiro Mata.

0
00

Em visita ao Centro Integrado de Esmeraldas, o Secretário da Educação, Dr.
Eduardo Levindo Coelho, amigo e admirador do trabalho caiomartiniano, preocupado
com o destino da obra lançada por D. Helena Antipoff no Jequitinhonha, pergunta,
inesperadamente:

- Coronel Almeida, o senhor não quer semear as suas benditas sementes
caiomartinianas naquela terra fértil de madame Antipofj?

Manoel jamais se esquecera do quanto a grande Mestra ajudara, inicialmente,
a Caio Martins, dando à obra seu aval e um crédito de confiança, por ser o trabalho,
dentro da Polícia Militar, polemizado por alguns educadores mineiros. Ela acreditou
no ineditismo e na excelência do inovador projeto, idealizado, elaborado, dirigido e
executado por militares e o defendeu nos diferentes fóruns de que ativamente
participava.
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Lembrou também que Diamantina foi a cidade-mãe que lhe abriu os braços,
recebendo o menino-barranqueiro que foi, naquela terra, um soldado, depois, político
e educador; por isso a amava muito

E Manoel responde com firmeza, ao apelo do Secretário:
- Semearemos juntos, Dr. Eduardo!

O Secretário de Educação, depois de muitas reuniões com a equipe de
professores da Caio Martins, ficou muito feliz ao receber um Ofício do Presidente
da Fundação, confirmando, oficialmente, a colaboração da Caio Martins, para aconsecução daquele novo empreendimento

Foi preparado, então, um programa de Parceria entre a Secretaria de Educação
e a FUCAM, através do Projeto MG lI, criado pelo Governo Estadual, com recursos
inclusive do Banco Mundial e que visava levar o desenvolvimento sócio-econômico e
educativo às regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Rio Doce, sendo incluída arevitalização da Escola Estadual "Dom Joaquim Silvério de Souza", de ConselheiroMata, para cumprir a programação esboçada pela Caio Martins.

Componentes da Bandeira

A "Bandeira Caio martjniana" ficou assim constituída:
Coordenação: Manoel José de Almeida
Participantes: Profa. Márcia de Sousa Almeida; Prof. João Carlos Horta; Prof,Antonio Aguiar Rezende; Profa. Edwzqes Santana Rezende; Prof. Jonas BatistaPereira; Prof. Walter de Oliveira Santos e Prof, Pedro Buchene.
Direção Residente: Prof. Antônio Aguiar Rezende e Edwiges Rezende.
Professores selecionados efunções: Prof. Fernando Reis Dourado, Agropecuária;Prof. Antônio Muniz Correa, Agropecuária; Professora Raimunda Lopes França,Agropecuária; Professora Faustina Lisboa de Farias, Ciências, Programas de Saúdee Educação; Professora Benedita Lígia Pereira, Educação para o Lar; ProfessoraSebastiana Cana Correa, Artes Plásticas e Cênicas, Teatro, Folclore; Prof. OlavoDrummond, Matemática; Prof. Adão José Gonçalves dos Santos, ServiçosAdministrativos; Lúcio Moreira da Costa, marceneiro e funcionário da FUCAM;Mauro Pereira Teodoro, eletricista; Élcio e Ismar, alunos colaboradores da FUCAM.A nova "Bandeira" partiu do Centro Integrado de Esmeraldas, no dia 2 de

Pevereiro de 1983, e no dia 5 deste mês houve a inauguração oficial, com a presença
e autoridades civis e militares, convidados de Diamantina e Belo Horizonte,

)rofessores, alunos e amigos da comunidade,
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A missa foi celebrada pelo arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo Magela
Reis, que abençoou a "Bandeira" naquele rincão diamantinense.

As variadas homenagens tiveram prosseguimento no anfiteatro do antigo Seminário,
que já abrigara antes centenas de seminaristas e o próprio Presidente Kubitschek.

Manoel de Almeida usou da palavra para agradecer a acolhida da região aos
nossos alunos, falando da filosofia da obra caio martiniana e do desenvolvimento
dos Núcleos já lançados no Vale do São Francisco. Convocou, na oportunidade, o
povo da região a confiar na potencialidade do jovem no desenvolvimento de obras
sociais, no seu desprendimento e no amor às causas educativas.

Depois da apresentação da "Bandeira", quando cada componente enunciava o
seu nome e as atividades que exerceria no novo trabalho, encerraram-se as
comemorações da instalação de mais um Núcleo da Caio Martins.

Programa de Ação

A Caio Martins procura atender sempre às características do meio, com
programas adequados, portanto, verificou-se logo, desde os primeiros dias, a
necessidade de assistir também o jovem do sexo masculino, devido às inúmeras
solicitações de pais e autoridades municipais.

Foi improvisado um Lar, no antigo prédio do Centro de Projetos de
Cafeicultura, do Instituto Brasileiro do Café - IBC, hoje desativado, para receber os
primeiros meninos carentes daquela região, dando-se início ao processo de co-
educação (meninos e meninas), já vitorioso em todos os núcleos das Caio Martins.

A diversificação de atividades educativas veio, logo, enriquecer o processo de
aprendizagem nas áreas das Práticas Agrícolas e da Economia para o Lar das Oficinas
Artesanais, dos Clubes, da Cooperativa.

Era grande o novo trabalho dos alunos na confecção de roupas, de tapetes (os
chamados arraiolos), de fibras, fabricação de vinhos, licores e doces, para o
aproveitamento do produto da própria escola; a jardinagem, enriquecida na variedade
de artísticos arranjos artesanais, com as famosas flores silvestres e sempre-vivas dos
campos diamantinenses.

As moças e os rapazes preparavam-se para, no futuro, viver no campo ou na
cidade, com as suas próprias forças, sedimentadas num trabalho de reciprocidade, de
dedicação e de amor ao próximo.

Foi digna de elogios a assistência sistemática à região, para o soerguimento
do homem rurícola, dos pequenos produtores, através das parcerias com a EMATER,
SUDECOOP, RURALMINAS e os Setores de Produção e de Educação da FUCAM.
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A Escola Caio Martins de Conselheiro Mata realizou trabalho abrangente
atendendo a meninos e meninas carentes da região, atingindo os municípios de
Diamantina, Serro, Datas, Gouveia, Presidente Juscelino, Monjolos, Santo Hipólito,
Itamarandiba, Capelinha, Minas Novas, Turmalina, Chapada do Norte, Couto
Magalhães de Minas, Berilo, Carbonita, Felício dos Santos, Rio Preto e outras.

Os rios São Francisco e o Jequitinhonha correm em territórios que abrangem as
porções norte e nordeste do Estado de Minas Gerais. O último é mais
caracteristicamente marcado pelo fenômeno das pronunciadas estiagens, que
conduzem a um desfavorável processo de atividade econômica. Essa é de caráter
cíclico e eivada de riscos, que culminam na concentração da renda e da propriedade
em mãos de poucos produtores tradicionais ou daqueles mais tecnificados, e, assim
sobressaindo uma absurda distribuição interpessoal de renda. Daí resulta tratar-se
de uma das regiões mais atrasadas e miseráveis do país, considerada, nas discussões
de desenvolvimento regional, como um "bolsão de pobreza".

O rio São Francisco, através das Caio Martins, seguindo a saga do magnânimo
e despojado Francisco de Assis, estendeu as suas mãos à gente irmã de Conselheiro
Mata, localizada na bacia do rio Jequitinhonha, procurando ajudá-la na solução de
seus problemas cruciais.

Lembro—me, com saudades, das nossas visitas à Conselheiro Mata; dos
seminários; das festas; da leitura do Diário com os acontecimentos do dia, na hora
do almoço; do Coral que se organizou, liderado pelo saudoso Padre Argel; das
serestas com as minhas músicas preferidas ao som do violão do Diretor, Antônio
Aguiar Rezende, o nosso Julinho, e da querida Edwiges, rodeados pelas suas bonitas
filhas Alexsandra, Sonnaly, Janaína e Ana Raquel, e professores residentes.

Depois de muitos anos de profícuo trabalho educacional e social, naquele
Núcleo, Julinho e Edwiges retornaram a Esmeraldas, a meu pedido, já como Presidente
da Fundação, para dirigirem o Centro Integrado de Esmeraldas, tal era a confiança
depositada no casal.

A perfeição da co-educação é provada, constantemente, na Caio Martins.
Julinho casou-se com a colega Edwiges.

Julinho e Edwiges são, hoje, do quadro de educadores da "Cidade dos Meninos",
obra insuperável, patrocinada pela clarividência espiritual de Dr. Jairo Azevedo, no
município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas
Gerais.7°

° Vide ao final desta Parte, imagens de Conselheiro Mata, gentilmente cedidos pelo ex-diretor Anrthsio Resende,
nosso querido 'Julinho".
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A Escola de Conselheiro Mata foi dirigida depois pelo Professor Adão José
Gonçalves dos Santos, que se casou com a ex-aluna Angela Farias. Atualmente, está
aos cuidados do Diretor Antônio Muniz Correa, que se casou com a ex-aluna,
Dulcinéia Barral

De Conselheiro Mata já saíram jovens que são hoje figuras proeminentes na
sociedade: médicos, engenheiros, advogados, professores, escritores, que se sentem
felizes por terem pertencido a uma modesta instituição do Estado de Minas Gerais,
as Caio Martins; mas que tiveram certamente o mérito de constituir um marco de
mudança de rumo de suas respectivas vidas, disso todos devem ter certeza.

Valeu o desafio! Criar, educar, encaminhar para o casamento os nossos rapazes
e moças, com o desvelo que se dedica aos verdadeiros filhos nossos, e que se tornaram,
para nosso orgulho, efetivos multiplicadores da obra caiomartiniana, nestes cinqüenta
anos de vida.

Valeu e tem valido a pena!

Seminários e Estudos
Seminário de Estudos Pedagógicos e Sociais,

No Centro Integrado das Escolas Caio Martins, de Esmeraldas, realizou-se,
em outubro de 1987, um Seminário de maior alcance e no qual objetivaram-se a
análise e a avaliação dos trabalhos desenvolvidos no Centro Integrado de Educação
e as perspectivas de criação de um 3. 0 Grau, no Sistema Caiomartiniano. Enfim, era
tempo de discutirem o "porquê " de uma Universidade da Criança em Caio Martins
e suas razões e exigências sociais e pedagógicas.

O desdobramento do Programa contou com a presença do Presidente da Fundação
Caio Martins, Desembargador Dr. Antônio Pedro Braga e dos conferencistas expositores:
Dr. Evaristo de Paula, Maria Lúcia Hannas, Professor Saul Martins, Dr. HerbertMartins,
Dr. Luis Otávio Campello Montezuma, Irmão Raimundo Roberto Mesquita, o
Representante da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, Dr. Carlos Eduardo Aroeira,
Dr. Jenner Procópio Alvarenga e as professoras Jane Marilda de Oliveira, Mansa Parreira,
Maria Auxiliadora Ferreira de Sousa e José Faustino de Souza Jr.

A coordenação dos trabalhos ficou sob a responsabilidade de Fernando José de
Almeida, na ocasião desempenhando a função de Secretário Especial para as Regiões
Sul e Sudeste, do Ministério do Interior.
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Os professores debatedores foram: Jonas Batista Pereira, João Naves de Meio,
José Roberto Zaponi, Pedro Buchene, José Stanislaw Vilela, Nivaldo Lara Arruda,
Antonio Aguiar Rezende, João Carlos Horta, Walter Oliveira Santos, Augusto Ferreira
Neto, Maria Lúcia Amaral e outros debatedores. O conselheiro da FUCAM, Manoel
José de Almeida, Professora Márcia de Sousa Almeida, Dra. Rita Heloisa de Almeida,
Professora Maria Cwii de Almeida, professores do 1.0 e do 2.0 graus das Escolas
Estaduais "Santa Tereza", e "Helena Antipoff', representantes da comunidade,
funcionários da FUCAM e alunos do 1.0 e 2. 0 graus do Centro Integrado.

56 Retorno ao Pai
A morte é inexorável

Nós nos preparamos para ela, mas não a aceitamos estoicamente. Apesar de
nossa formação religiosa aflorar nos momentos de dor, pelos quais passamos, clamamos
ao Pai, que nos prive da passagem de nosso ente querido para um mundo talvez melhor.

Como comentei anteriormente, Manoel de Almeida era espiritualmente forte,
corajoso e não se abatia com a visível falência dos seus órgãos vitais, acostumado às
práticas esportivas e militares.

Ele amava a vida e dizia que o dia era pequeno para realizar tudo aquilo que
ele planejava:

- Por que dormir? Por que ficar horas assentados à mesa para trivialmente nos
alimentarmos?

Conversas fúteis, controvertidas, disputas esportivas, ou mesmo políticas, não
faziam parte do "menu" das nossas refeições familiares. Não desperdiçava o seu tempo...

Foi penoso para a família vê-lo definhar, dia a dia, naquela luta à procura de
recursos médicos, nas capitais do País.

Em São Paulo, sob os cuidados do seu colega da Câmara, o Dr. AdibJatene,
no Hospital do Coração, a expectativa de uma intervenção cirúrgica foi afastada,
depois de uma prospecção por cateterismo, que deixou registro naquele monumental
nosocômio paulista. Devido a um defeito na rede elétrica interna, a energia faltou
no momento exato em que o aparelho encontrava-se, na sondagem, já dentro das
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Dr Adib e toda sua equipe médica auxiliar viveram momentos de extremo
desconforto, mas, ao constatarem a conhecida "calma do Deputado", aguardaram o
restabelecimento do fornecimento energético para concluir o exame. Aquele Hospital,
preparado para todas as eventualidades, possuía toda a aparelhagem necessária para
a resolução de quaisquer imprevistos.

Aquele susto passou, mas a decepção tomou conta de toda a família. Naquela
semana, doze pessoas se submeteram a diferentes intervenções cirúrgicas no coração,
somente Manoel de Almeida não apresentava mais condições favoráveis a um processo
operatório com garantia plena de êxito.

Voltamos então para Belo Horizonte e, no Hospital Militar, sob os cuidados
do Dr. Geraldo Martins, ele viveu mais algum tempo.

Depois de um acidente vascular, faltou-lhe a voz.

Nada mais penoso do que acompanhar o verdadeiro suplício de quem
momentaneamente viu-se privado do principal meio de expressão, logo ele que, ao
abandonar virtualmente as armas do militar, viu-se compelido a adotar os
instrumentos do educador.

Naquela encruzilhada de sua vida, passou a usar sua tonitruante voz para se
fazer entender por tantos quantos se juntavam para ouvi-lo, fosse na sala de aula,
fosse na praça pública, mesmo sem os recursos de amplificação de som, "falava claro
e em bom tom", como para fazer com que suas determinações fossem efetivamente
entendidas e cumpridas, no sentido da implementação de medidas, que sob sua
orientação, eram requeridas nos diferentes domínios de trabalho.

Na falta da voz, agora, gesticulava com as mãos e com os olhos, procurando,
debalde, exprimir pensamentos que engendrava e cuja natureza sempre fora de caráter
complexo e profundo.

Às vezes continha algum sentido um certo gestual realizado com as mãos,
desenhando uma espiral, saindo de sua cabeça, e que se estendia em direção a nós,
como se a indicar o que virá depois: como se quisesse de cada um a assunção de um
compromisso com o porvir, para que nada do que era fundamental fazer deixasse de
ser feito. E para ele, tudo era fundamental, a família, as crianças desvalidas, a vida a
ser vivida com qualidade.

Assim, a espiral se referia ao compromisso com todos e com tudo aquilo que
ele desejava que não fosse descumprido, depois que ele partisse.

Aquele homem inteligente, com olhos brilhantes e súplices, pedia-me que
lesse "José do Egito" para ajudar a dissipar suas dores e para preencher todos os
espaços de tempo que não poderiam ser desperdiçados. Foram dias difíceis em que
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lutávamos, como professora, para reensinar e lograr a tentativa de recuperar
ramificações neurológicas debilitadas, por conselho médico, por meio de gravuras e
fichas. No início com a emissão dos sons de sílabas e depois insistindo com as
palavras completas. Mas não valiam as minhas experiências pedagógicas, nem os
novos métodos de aprendizagem, apenas o meu carinho e o meu amor, assim como os
dos filhos e dos amigos, que não se afastavam naquelas horas cruciais. Aquela criança
grande olhava-nos agradecido, deixando as lágrimas correrem francamente sobre a
face, ainda que marcada pelo sofrimento físico, sempre iluminada; expressando um
semblante capaz de transmitir propósitos e sentimentos mais elevados.

0
00

No dia 9 de Maio de 1988, Manoel retorna ao Pai

No dia oito de Maio, dia das Mães, com os filhos ao meu redor, aguardávamos,
no Hospital Militar, os últimos acontecimentos.

Na manhã do dia nove de maio de 1988, aquele homem bom e justo entregou-
se à vontade do Pai.

O seu corpo foi velado na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
com revezamento das homenagens pranteadas e prestadas por mim, por nossos filhos,
pelos netos, bisnetos, irmãos, tios, sobrinhos, cunhados, primos, escoteiros, alunos
e professores da Caio Martins, companheiros da Política Militar, autoridades do
Governo do Estado de Minas Gerais, representantes do Governo Federal, Deputados
Estaduais e Federais, Autoridades da Sociedade Civil e pelos nossos inumeráveis
amigos de todos os momentos.
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/ Os Dias que se Seguem

Manoel de Almeida - Um Idealista que

Trabalhava em Silêncio, por Geraldo Ribas

"No dia nove de maio morreu, em Belo Horizonte, um barranqueiro de fibra,
um idealista que tinha por princípio transformar seus ideais em realidade. Sua própria
biografia comprova isto. Menino pobre, de família humilde, Manoel José de Almeida,
nascido na vizinha cidade de Januária, ingressou, aos 16 anos, na Polícia Militar de
Minas Gerais - PMMG e de soldado raso foi a Coronel, exclusivamente graças aos
seus méritos. Vale dizer: percorreu todos os postos da carreira militar, "com seus
próprios pés", como ele costumava dizer.

"Na década de quarenta, bem antes de se envolver em política, criou as
Escolas Caio Martins, especializadas na educação de menores carentes. Para tanto,
recorreu a outro idealista e realizador: o, então, Governador Milton Campos que
lhe deu todo apoio.

"Mas eu não pretendo traçar aqui a biografia de Manoel de Almeida. Desejo
apenas relembrar algumas passagens de minha diuturna convivência com ele, a partir
do início de sua campanha política, já como deputado estadual. Jornalista, num dos
jornais, então, mais conceituados e de ampla penetração em Minas, tive oportunidade
de acompanhá-lo de perto, na sua luta pela sobrevivência e expansão da Caio Martins,
cuja primeira unidade surgiu no município de Esmeraldas.

"Ali estive a convite da primeira turma de alunos, para sua formatura, e da
qual fora orador o hoje bacharel João Naves, aqui residindo atualmente. A respeito
daquela solenidade, eu descrevi, em minha coluna diária, no Jorna!, a onda de emoção
que inundou, não somente os diplomandos, mas todos que ali se encontravam: desde
o Governador Bias Fortes, paraninfo da turma, até as demais autoridades, os
parlamentares, jornalistas e assistentes.

' Ver artigo assinado por Geraldo Ribas, aqui transcrito do "SF/Jornal de São Francisco", da Fundação
Municipal Alice Mendonça - FUMAM. Jornalista, advogado e escritor, durante muitos anos, além de outros
grandes jornais da capital mineira, colaborou, em São Francisco, corri o Jornal SF e, assim como seus filhos,
sempre foi muito ligado à nossa família, cm diversos momentos de nossa vida, muito contribuindo com sua
ampla cultura e fina sensibilidade para as discussões proveitosas tanto para o encaminhamento de questões
culturais, como, também, políticas, relacionadas com a obra caiomartiniana e com o desenvolvimento da
região norte-mineira.
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"Depois disto, as Escolas Caio Martins se espalharam, principalmente, pela
região do Norte de Minas. Por essa significativa expansão foi principal responsável
o Deputado Manoel de Almeida, que da Assembléia Legislativa galgou a Câmara
Federal, como um dos mais ardorosos labutadores pela educação e cultura da
juventude carente, tanto no meio rural como no meio urbano. Exerceu seu último
mandato no período de 1974 a 1978. Quando ele apresentou, na Assembléia, o
projeto de lei criando o Departamento Social do Menor, aproveitado pelo Governo
do Estado para elaborar substitutivo a ser apreciado pelo plenário, eu comentei o
fato em crônica intitulada "A geração de Caio Martins", nestes termos:

«Ser bom parlamentar não é apenas falar bonito e arrancar aplausos das galerias
com tiradas demagógicas. Não é tão pouco mergulhar até o pescoço no lodaçal das
incongruências político-partidárias, em torno das quais dançam às vezes os mais
conspícuos, como duendes enlouquecidos pela paixão. Não é, de modo nenhum, deixar-
se empolgar pelo bate-boca em estilo primário, com a mesma desenvoltura das lavadeiras
que, enquanto batem a roupa suja nas pedras do rio, se retalham mutuamente com
gargalhos em que resumem todos os recalques acumuladas na miséria. Ser bom deputado
não é ocupar diariamente a tribuna para falar asneiras, vomitar injúrias, detratar
pessoas ou tecer loas aos poderosos do momento. Não é encher o pequeno e o grande
expedientes com problemazinhos municipais, tecidos pela agulha da intriga, da malícia
e da mentira, três fatores diretamente responsáveis pelo atraso e pelo clima de
intranqüilidade de nossas comunas; a primeira, porque carrega a atmosfera bisonha
das pequenas cidades do interior com eletricidade do ódio, da desconfiança e da
maldade; a segunda, porque presume demais; a terceira, porque deforma o pensamento,
os conceitos, as reputações. Ser bom mandatário do povo é, em princípio, levar a sério
o mandato. É levar para o parlamento um programa a executar, uma idéia a expor,
uma tese a defender. É sobrepor-se, sem indisciplina, ao «terra a terra » do tema
puramente partidário; é libertar-se da embriaguez do facciosismo, para cuidar de
coisas sérias, aprofundando-se nelas, dedicando aos problemas de real interesse do
Estado ou do País, um exame objetivo que possibilite sua solução. É conduzir o debate
para os altiplanos da serena controvérsia inspirada por uma legitima vocação
democrática. É, em suma, não decepcionar o povo.

Está claro que não faltam deputados com essas qualidades, no Palácio da
Inconfidência. Há ali vários deles que a uma inteligência indiscutivelmente superior,
alia o entusiasmo sincero pela coisa pública. Há os bem intencionados, os verdadeiros
democratas. Se aqui vamos citar o nome de um deles, esta citação de modo algum
significa preferência ou restrição de outros valores ali existentes. Não. É apenas para
confirmar o que dissemos quando o citado assumiu sua cadeira na Assembléia. Dissemos
que ele já levava Para lá uma tese a defender e aue estava certo de aue o cumt'rimento
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valentemente por sua tese - ambos situados bem acima da conjuntura partidária e das
paixões nascidas no cadinho da política de campanário.

Referimo-nos ao Deputado Manoel José de Almeida, apaixonado pela idéia de
recuperação do menor abandonado e pela idéia da assistência eficaz ao homem do
campo. O tema, além de fascinante, é por demais transcendente para ser resumido
aqui. Nosso desejo é somente o de chamar a atenção dos ilustres parlamentares mineiros
para o trabalho de seu colega, há muitos anos debruçado sobre o problema, e que acaba
de apresentar Projeto de Lei criando o «Departamento Social do Menor", cujo esqueleto

foi aproveitado pelo Governo do Estado para elaborar um substitutivo que agora será
submetido à apreciação do plenário. Ali estão resumidas milhares de noites indormidas
do Deputado Manoel de Almeida. Nessas vigílias silenciosas ele pensava na sorte da
geração de Caio Martins."

Quero terminar lembrando que essas noites mal dormidas de meu inesquecível
amigo Manoel de Almeida produziram frutos que inspiraram tudo quanto hoje existe,
na esfera pública municipal, estadual e federal, sobre a assistência ao menor carente
e ao homem do campo.

O longo preâmbulo de minha crônica supracitada tem sua explicação: é a
censura franca de um jornalista que acompanhava, dia a dia, os trabalhos da Assembléia
Legislativa, contra o biábláblá vazio e improdutivo da maioria dos deputados que, a
propósito de tudo ou de nada, subiam à tribuna, com o exclusivo intuito de aparecer.
Manoel de Almeida, entretanto, raramente se pronunciava em plenário, a não ser
para levar ao conhecimento de seus pares os resultados positivos de sua luta quotidiana
pela concretização de seu vasto programa em defesa do menor abandonado e das
populações rurais. Ele era um mineiro autêntico: trabalhava em silêncio".

Cel. Manoel de Almeida, ilifi iluminado",

por Laurentino Andrade Filocre

"Morreu, dia 9 de maio, o Cel. Manoel José de Almeida, o maior expoente da
Polícia Militar no século e meio de sua existência.

"Muitos são os companheiros que se avultaram pelo valor pessoal ou por
méritos excepcionais. Mas nenhum, ao meu juízo, reuniu, em igual soma, as qualidades
de soldado e cidadão do Cel. Almeida.

72 Ccl PM e Juiz do T.J.M. de MG, Laurentino de Andrade Filocre. Trechos de reportagem publicada em «A
Velha Guarda". Polícia Militar de Minas Gerais, 1988- p. 4. O Coronel Laurentino Filocre é também advogado
em Belo Horizonte.
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"Era humanista com sensibilidade para identificar os problemas sociais e
idealista com a percepção nítida das soluções práticas e adequadas.

"Homem de idéias, era dessas raras criaturas com a capacidade de deitar luzes
gerações à frente, capaz de superar seu tempo e as limitações do seu meio.

"Homem de fé, tinha irremovível crença no seu próximo. Homem de sentimento
concebia a ação da política como um ato de solidariedade humana. Idéias, crenças e
sentimentos foram estímulo, motivo, instrumento e roteiro de sua vida de bem-fazer.

"Aos 17 anos, recebia, nos confins do rio Carinhanha, no confronto com tropas
baianas, o batismo de fogo e... o menino-homem já se realçava por incomum nobreza
de caráter: vigiava e aconselhava companheiros para que não cometessem desatinos
contra a família e bens de pobres barranqueiros.

"Foi padrão de honradez e dignidade. Foi um edificador de novos padrões do
policial militar e moldador de caracteres. O colégio Tiradentes, aspiração de uma
época, foi fruto de sua luz. Em todo Estado, milhares de jovens receberam os
benefícios imensuráveis dessa instituição. Sua vida é um elenco riquíssimo de ações
que o espaço não permite referir. Algumas, porém, não podem deixar de ser
mencionadas, suficientes para elevá-lo ao mais alto pedestal: são as Escolas Caio
Martins, a marca definitiva do gênio do educador.

"Percebeu a irracionalidade da ação política quando se esgota na repressão
criminal, brutalizante, não raro estimuladora de maus instintos e até contaminadora.
Por isso, repetia que é melhor prevenir que reprimir; não dissuadir o malfeitor da
prática do crime pela presença, mas atacar as causas da criminalidade.

"Percebeu os termos extremos do problema: a criança abandonada (no sentido
mais amplo) e o homem do campo desassistido.

"Concebeu, então, há 40 anos - 1948 - uma obra educacional nos métodos e
nos fins, sem igual, talvez, em todo mundo: uma escola sem cercas em que a criança
receberia em um lar o cuidado de um casal em vida familiar normal, com a educação
voltada para aprimorar-lhe os sentimentos (o coração), capacitá-lo para a vida com
práticas artesanais e atividades agrícolas (as mãos) e instruí-lo intelectualmente (a
cabeça). E o policial militar se humanizaria na convivência com a criança.

"Inspirou-se, para o nome, em Gaio Viana Martins, que, ao recusar a padiola oferecida,
dissera: o escoteiro caminha com as próprias pernas. A frase se tornou legenda.

"Como Comandante do DI, orientou-o, redimensionou-o, para formar oficiais
para a política do futuro: currículo enriquecido com matérias buscadas na Sociologia,
Economia Política, Criminologia, Biotipologia.

"Foi considerado em todos os anos da legislatura, pela Imprensa mineira,
unanimemente, o melhor parlamentar estadual. Basta citar um fato para justificar a
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distinção: foi o responsável pela construção da represa de Três Marias e, por isso,
cognominado pela Imprensa o "General de Três Marias". Igualmente brilhante foi a
sua atuação como Deputado Federal em várias legislaturas. Um fato apenas:
conseguiu que 42 municípios de Minas passassem a integrar a área da Sudene, com
benefícios imensos para a economia do Estado e para as populações da região.

"Em pálidas pinceladas, eis a obra e o homem Cel. Almeida: de portentosa
inteligência intuitiva, dimensões imensuráveis de um espírito sem fronteiras, alma
aberta a todas as manifestações elevadas, orador eloqüente e convincente. Fonte de
bondade e de luz. Contemporâneo do futuro.

"Viva na paz de Deus e na memória dos homens."

Coronel Almeida - Voz de Januária -

Coluna do Tião, por Sebastião Carlos de Matos

"É bom a gente ler nos jornais que um januarense brilhou ou está brilhando
no desempenho de suas funções fora de Januária ... mas agora, porém, Januária perde
um de seus filhos, e nós temos motivos para ficarmos tristes. Perdemos o Cel. Manoel
de Almeida. Toda Januária, por certo, está chorando o falecimento do Deputado
Federal que por muitas legislaturas jamais esqueceu suas origens. Oriundo de família
modesta, aprendeu a andar na vida pelas suas próprias pernas, com o esforço de um
caráter invejável, e foi conquistando o seu merecido lugar ao sol, colecionando
vitórias , entre as quais a criação das Escolas Caio Martins, do Colégio Agrícola em
Januária e a inclusão dos municípios do norte de Minas na área da Sudene. Os
resultados hoje colhidos, pela objetividade destas providências político-
administrativas, falam bem alto da postura decidida de um homem público que não
decepcionou seus conterrâneos, deixando para a comunidade onde nasceu uma gama
de oportunidades para sua juventude carente e para o empresariado em geral. Político
do velho PSD e, por ser político, era querido e tinha adversários em sua terra. Ele,
porém, nunca deixou de representar Januária em suas lidas políticas e, o que é
inacreditável, na política: eleito em várias legislaturas, saiu praticamente pobre da
vida pública. Eu reconheço e admiro o seu valor, apesar de estarmos distanciados
politicamente, porque as circunstâncias assim determinavam; mas, nem por isso,
meu respeito e o nosso relacionamento amistoso sofreram qualquer ruptura, eu o

Trechos de artigo na "Folha de Januária" (Coluna do Tião) - de 13/5/1988, de Sebastião Carlos de Matos.
É jornalista de que Manoel muito gostava dentre os conterrâneos, mantendo com ele amizade profunda ao
longo de toda sua existência.
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estimava e tenho certeza de que este sentimento era recíproco. Entristece-nos, Coronel
Almeida, a sua morte, mas alegra-nos a certeza de que o seu espírito está alegre
também, por ver lá de cima tanta gente beneficiada pelo seu proficuo trabalho durante
sua passagem por aqui. Só temos de agradecer tudo o que sua mente imaginou, e
suas mãos operaram em benefício de sua gente. Queremos renovar também nossos
sinceros sentimentos de nossa solidariedade à família do Coronel Almeida neste
momento de dor. À Dona Márcia e seus filhos e netos, ao Zé Carneiro, à Dona
Maria e Dona Bela, ao Coronel Ortiga, ao meu querido e bom amigo Dr. Heráclito,
cidadão e companheiro pelo qual sempre tive grande amizade e imensa admiração."

Homilia: "Manoel José de Almeida: o Educador")

por Fernando José de Almeida

"A criação do Ginásio Tiradentes e a criação do Gabinete de psico-biologia
são iniciativas decorrentes dos novos pensamentos que enunciados por ele, afloravam
pioneiramente no âmbito militar. Introduziu na Instituição Militar a percepção da
necessidade de atuar-se no nível das causas, mais que dos efeitos, dos grandes
problemas com que se depara a sociedade.

"Mas, é sem dúvida através da criação das Escolas Caio Martins, que se
notabiliza como educador moderno e atuante, realizando profunda revolução nos
próprios padrões de educação de base. Admitindo que o "Homem é filho da criança",
que é o resultado direto do que foi nos seus primeiros anos de formação, do carinho
e das atenções recebidas, preocupou-se em atribuir à criança carente o amparo
compreensivo e integral, educando-a, ao mesmo tempo, atendendo-a em todas as
necessidades inerentes ao complexo vital e sensível, evitando-se, destarte, viesse a se
transformar no adulto que a sociedade mais tarde viria reprimir, pela condição de
marginal e de afastamento dos seus princípios.

"Adotou, então, em seu modelo, um sistema acolhedor de lares, onde a família
e a comunidade envolvente criavam condições de convivência harmônica, com efeitos
positivos na formação dos jovens, meninos e meninas, a par de processo fundado na
laboriosa atividade pedagogicamente mensurada de produzir, permitindo-lhes
apreender, em termos cognitivos e, ao mesmo tempo, gerando parcela de seu sustento,
num sentido que buscava a auto-suficiência e a melhor qualidade de vida.

' Trechos de Homilia proferida por meu filho Fernando, que elaborou esse texto na semana que se seguiu ao
falecimento de Manoel, num momento de grande comoção familiar; e talvez sem condições emocionais
adequadas para preparação do documento a ser lido por ocasião da missa do sétimo dia na Catedral da Boa
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"Compreendendo o significado profundo das palavras do escoteiro-herói, adotou,
como lema e base filosófica, o princípio de sempre contar-se com os próprios recursos
no caminho da evolução humana, sempre a passo firme e equilibrado, onde uma perna
significa o próprio conhecimento e a outra, o trabalho dignificante. ... é uma instituição
de profilaxia, não só de terapêutica social, é uma escola livre e aberta, uma "escola de
caráter", não um depósito de crianças, como nos sistemas comuns.

"Iniciou em Esmeraldas, reaproveitando um velho paiol da Fazenda de remonta
do Estado. A partir daí, lança-se com grande energia no sentido de estender o modelo
para outras regiões do Estado; e procura dar "respostas com programas adequados
ao meio" . Entendeu que a gênese da urbanização excessiva, da insegurança nas
grandes cidades, encontra-se no próprio âmbito rural, origem dos fluxos migratórios
que se formam devido às adversas condições ali prevalecentes, conseqüência de uma
estrutura arcaica e da inexistência de assistência oficial. Imaginou, então, que
dirigindo-se ao homem do campo, treinando seus filhos, moças e rapazes,
transformando-os em verdadeiros líderes rurais, disseminaria novos conceitos,
efetivaria mudanças de hábito e de comportamento, que incidiriam sobre a estrutura
de valores, sobre vida comunitária e sobre as práticas de trabalho no campo e,
conseqüentemente, sobre a geração de renda, capaz de desestimular a migração.

"E nessas áreas, subjacente à obra educacional, realiza verdadeira e efetiva
reforma agrária, com distribuição de lotes aos "sem-terra", que se dirigiam
espontaneamente aos núcleos, atraídos pela assistência educacional e médica e pelos
incentivos ao trabalho produtivo.

"A política, em sua atividade de educador, avalia-se mais como meio para
melhor atender aos anseios de educador preocupado com a sustentabilidade de sua
Obra, do que como uma finalidade em si mesma, já que relutou, se antecipando aos
conflitos que viveria como homem incapaz de tergiversar ou de se envolver com as
dubiedades próprias do meio. Assim, como extensão de seu mister maior, foi que
como parlamentar se notabilizou, especialmente, no exame e na formulação da Lei
de Diretrizes e Base de Educação e na análise da Realidade Brasileira do Menor,
através da CPI do Menor, da qual foi relator, com proposições absolutamente atuais,
ainda a merecer a atenção dos Governantes.

"Deixou um rico exemplo para refletir e avaliar. Foi a perna de impulsão, das
pernas a que se referia o jovem Caio. Cabe-nos, agora, a todos, caiomartinianos,
reencetarmos "unidos, passo firme na trilha do dever", que conferiu sonoridade ao
caminho seguido até aqui e, desta vez, felizmente dispondo de direção e sentidos claros,
pois os caminhos já se encontram descortinados, além de iluminados por seu espírito de
luz, que a todos virá estimular, sem mais as limitações do corpo fisico, com intuições e
alento, sob as graças do Divino Mestre. Foi pai carinhoso e dedicado, meu e de milhares
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de outras crianças. Com ele aprendemos a dividir, somar e a multiplicar e, coerente com
os ensinamentos do Cristo, amar o próximo, em especial aos desafortunados de toda a
sorte, pertencentes às camadas menos favorecidas da população."

Requerimento - Sala de Reuniões, 24 de maio de 1988 -

Deputado Jairo Magalhães

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
os Deputados que a este subscrevem, regimentalmente apoiados, requerem um voto
de pesar pelo falecimento do Ex-Deputado Federal Manoel José de Almeida, por
Jairo Magalhães Al pes, Saint'Clair Souto, João Bosco Martins, João Lamego, Paulo
Pereira, Armando Costa Rubens Garcia.

Trechos da Justificação:
" Não era estranho à Assembléia. Foi Deputado Estadual de 1954 a 1958,

quando procurou honrar esta Casa e foi Deputado Federal por cinco legislaturas,
trabalhando sobre os grande temas nacionais. Minha família teve a ventura de com
ele conviver, quando, em Alfenas, já no posto de tenente, comandava o destacamento
policial. Tinha firmeza, moral, educação e, sobretudo, cultura. Ele vinha de uma
época em que a Polícia Militar de Minas Gerais passava por reformulação,
principalmente na mentalidade e foi a esta corporação que ele ajudou a recriar e
onde reformou-se como Coronel..."

"... Se Manoel de Almeida deixou sua marca como militar e como político, foi
como educador que mais se notabilizou .... realizou profunda revolução nos próprios
padrões de educação de base, criando as Escolas Caio Martins".

"Mas, dizem que todo grande homem tem, atrás de si, a presença de uma
mulher. Manoel de Almeida teve uma grande companheira. Seria ela apenas a bela
mulher de sua época, não fosse também mulher inteligente e de grande determinação".

"O tempo seria pequeno para relatar a epopéia vivida por esse casal para levar
adiante o seu ideal. Pequeno também para dizer como está a Caio Martins. Qualquer
um que se interesse pela educação em nosso País deveria tomar ciência do que é a
Escola Caio Martins, principalmente quando a educação, em todos os níveis, vive
uma crise sem precedentes. E a rede física, o corpo docente da escola primária à
universidade, tudo refletindo o retrocesso da educação em geral".

¶cquerimento apresentado por Sua Excelência, o Deputado Dr. Jairo Magalhães Aires, na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais". Jornal Minas Gerais, 26/5/1988.
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"O País vai aos poucos perdendo seus valores culturais. Cortam-se dotações
orçamentárias. Fecham-se Fundações. Se o nível da presente geração já desceu tanto,
podemos imaginar a que ponto chegarão as futuras. Nós, que temos para com elas
um compromisso, pensemos em Manoel José de Almeida, no que ele foi, no que
pensou, no que construiu. Jairo Magalhães Alves - Deputado Estadual por Minas
Gerais ."

Outras Homenagens
Houve noticiários destacando o falecimento de Manoel de Almeida em vários

jornais do Estado de Minas Gerais, em várias cidades do interior, em Belo Horizonte,
no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Foi apresentada nota em Emissoras
do Estado de Minas e no Jornal Nacional da Emissora Globo de Televisão.

Entre outras, são destacadas algumas das homenagens prestadas ao seu trabalho
como humanista, educador e político:

Na Prefeitura de Arinos, Município do Noroeste de Minas Gerais, a adoção do
nome de Manoel José de Almeida para o Fórum Municipal. Uma das Escolas Municipais
também tem seu nome;

Em São Romão, o Campo de Aviação foi batizado com o nome de Manoel de
Almeida, por iniciativa da Prefeitura Municipal.

Também, por iniciativa parlamentar e aprovação na Câmara de Vereadores de
Belo Horizonte, a atribuição de seu nome a logradouros e a obras públicas, tais
como: Rua Educador Manoel de Almeida, situada no Barreiro de Baixo, no conjunto
AdemarMaldonado; Rua Coronel Manoel de Almeida, em substituição à Rua N.° 10,
no Bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, ambas na gestão do Prefeito Sérgio
Ferrara.

Em Alfenas, por iniciativa da Câmara dos Vereadores, foi criada a Rua
Deputado Coronel Manoel de Almeida.

Em Januária, foi, também por projeto da Câmara Municipal, criada a Praça
Manoel de Almeida, e foi construído um belo prédio para sediar o Ginásio Poliesportivo
dejanuária, que foi inaugurado com o nome Coronel Manoel José de Almeida.

Por iniciativa do Vereador Emanuel Palhares Vieira da Câmara Municipal de
Esmeraldas, a Indicação N.° 31, no sentido de "mandar esculpir busto em bronze,
em homenagem ao Coronel Manoel José de Almeida, e sua colocação na Praça Central
da Comunidade Caiomartiniana, para reverenciar e preservar a memória deste grande
homem público..."
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Na Academia de Letras João Guimarães Rosa, da Polícia Militar de Minas
Gerais, foi lembrado em reunião póstuma pelos acadêmicos. A Academia foi criada
dentro da Polícia Militar, pois o grande homenageado, autor de Grande Sertão:
Veredas, ocupava o posto de Capitão da Milícia, nos anos 30. Outros patronos
reverenciados, além de Manoel de Almeida, que ocupou a cadeira número 9: Assis
Chateaubriand, Coronel Honorário,.Juscelino Kubitschek, que foi também Coronel-
Médico da PMMG, Gustavo Capanema, Benedito Valadares, Augusto de Lima Júnior,
Paulo Renné de Andrade, Anatólio Alves de Assis, Heli Menegale, Francisco Duarte
Badaró, Carlos Drumond de Andrade, Pedro da Silva Nava, Euclides da Cunha.
Mais recentemente tomaram posse Saul Alves Martins, grande colaborador da Caio
Martins, Afonso Heliodoro dos Santos, Oswaldo de Carvalho Monteiro, Klinger
Sobreira de Almeida, João Bosco de Castro, Carlos Carvalhaes, Antonio Norberto dos
Santos, Jair Barbosa da Costa, José Satys Rodrigues Valle e Ary Braz Lopes.

Honrarias, Medalhas e Diplomas Recebidos

por Manoel José de Almeida

Medalhas de Mérito por Bravura em Combate nas Revoluções de 1930 e 1932.
Medalhas e Honrarias Militares da Polícia Militar de Minas Gerais.
Diploma de Membro Honorário do Centro Acadêmico de Criminologia da

Escola de Polícia do Estado de São Paulo, de acordo com seus Estatutos, na função de
Chefe de Gabinete do Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, julho
de 1948.

Membro da "Academia de Letras Guimarães Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais"
Medalha de Ouro de Honra ao Mérito, recebida em transmissão ao vivo do

Programa "Honra ao Mérito", da Radio Nacional, promoção da Esso Standard do
Brasil, transmitido em 10/6/53, como prova de reconhecimento público pela
grandiosa obra ruralista realizado através das Escolas Caio Martins

Diploma ção do Tribunal Regional Eleitoralde Minas Gerais, pelo Presidente
do Tribunal, pela eleição por sufrágio universal, e diplomação para as legislaturas
correspondentes, como Deputados Estadual, em 1954 e como Deputado Federal, nos
anos de 1958, 1962, 1966, 1971 e 1974.

Medalha Alferes Tiradentes, por proposta da Polícia Militar de Minas Gerais,
nos termos de Decreto do Governo do Estado de Minas Gerais.

Medalha da Inconfidência, mediante Proposição do Conselho da Medalha, de acordo
com a Lei N.° 882, de 28/07/1952, e nos termos do Decretos do Governo Estadual.
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Reunião em Família

A morte do Chefe abalou a todos, profundamente.
No sétimo dia, após a missa na Catedral da Boa Viagem, com as vozes do

Coral de Caio Martins, repleta de familiares e amigos, reuni os seis filhos e depois
de algumas considerações, agradeci a solidariedade e a presença deles naqueles
momentos difíceis por que passamos:

- O pai de vocês pediu-me que, após a sua morte, eu não saísse deste
apartamento - no qual vivemos nestes últimos anos - nem daqui de Belo Horizonte.
Ele não queria que eu voltasse a morar em Boa Esperança, tampouco voltasse a
residir em Brasília.

E continuando:
- Vocês sabem o motivo pelos quais ele exigia de mim mais esse sacrifício,

portanto, agora, como condutora dos destinos da família, eu quero o estreitamento
dos laços afetivos entre nós, paz nos corações, reciprocidade, bons sentimentos,
fraternidade e amor, muito amor.

Comovidos, nós nos abraçamos e eu prometi àquelas criaturas maravilhosas,
que Deus destinou a mim e ao Manoel, que jamais me afastaria deles, embora morando
na capital mineira.

Ninguém falou em inventário, herança, bens materiais, mesmo porque, o pouco
que possuíamos em comunhão de bens já estava destinado a cada um deles.

Era alardeada minha fortaleza física e espiritual, mas não foi fácil aceitar
aquele vazio que tomou conta do meu ser.

Apesar dos cuidados e do carinho do meu filho João Lincoin - o único que
residia em Belo Horizonte - fui acometida por uma depressão séria.

A minha nora, a Sílvia, que sempre considerei filha, pelo zelo e atenção
dedicados à genitora de seu esposo, conduzia-me aos diferentes médicos para o
tratamento adequado. Não foi fácil, mas o fator tempo, que ameniza todos os males
físicos e morais, foi, aos poucos, exercendo a sua influência benfazeja. A assistência
dos filhos, que vinham a Belo Horizonte para visitar-me, dos meus irmãos, dos
cunhados, dos sobrinhos, dos amigos, era sistemática, trazendo ao meu coração
ânimo e vontade de viver e de lutar pelo bem—estar da família e daqueles que ainda
precisavam da minha ajuda.

Sempre gostei de ler, embora este hábito me lembrasse a pessoa de Manoel
sempre à minha frente, ávido, devorando com os ouvidos e com os olhos as minhas
palavras, as notícias jornalísticas do dia-a-dia, ou as biografias dos homens célebres,
ou, ainda, a vida dos renomados filósofos que enriqueceram este mundo, desde o
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início dos tempos, passando pelo Oriente Médio, pelos egípcios, pelos gregos, pelos
romanos, pela Idade Média, pelos clássicos da Renascença, até nossos dias.

00

Manoel era entusiasmado com a minha leitura. Ele dizia:
- Márcia vive os personagens das histórias e não se cansa nunca...
Coitado do meu exigente ouvinte, pois, muitas vezes, eu não enxergava as

letras, tal o meu cansaço. Pudera: às três horas da manhã, ele acordava e dizia:
- Márcia (com aquele R compassado de baianeiro ou nordestino mineiro)

pe. ..R.. .di o sono... leia um pouco para mim, por favor.
Eu já estava com o livro à espera daquela convocação e lia até as seis horas da

manhã, quando ele voltava a sonhar com os anjos.

O sol começava a lançar os seus primeiros raios de um amarelo brilhante lá
fora, por cima das torres da Boa Viagem, vencendo a muralha a ele anteposta pela
Serra do Curral, ao longe. Entrava, cauteloso, pelas janelas semi-abertas daquele
quarto, do lado de dentro, havia pouca luz, mas muita coragem e disposição para a
grande luta.

O dia agora já estava mais claro.

Lá fora, a partir da junção das ruas Goiás e Guajajaras, que delimitavam o
nosso Edifício Medeiros Cruz, a grande metrópole se preparava para replicar o seu
dia-a-dia e para dar espaço para novos acontecimentos. As sirenes dos carros militares
e das ambulâncias acabavam por acordar, com seus uivos lancinantes e estridentes,
os que deviam estar a postos para a lida diária. As casas comerciais abriam as suas
portas agasalhando os primeiros visitantes.

Os sinos da Boa Viagem, sempre vivazes, alegres, convidavam os fiéis para a
sua primeira visita matinal. Mulheres de cabeça branquinha desciam para a praça,
envoltas em xales que as protegiam do sereno e do ar frio da madrugada, para assistirem
ao santo sacrifício da missa. Os idosos belo- horizontinos preferem as cerimônias da
Boa Viagem, tal a beleza e a íntegra conservação de seus rituais religiosos.

00

A minha cabeça rodava, rodava. Aquele sensação de vazio, com um sentido
quase amedrontador! E eu me negava a aceitar a realidade...
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• A •Presidencia da Caio Martins
Convite para Aceitar uma Nova Incumbência

Com a ajuda de orações e estímulos dos que me amavam, superei, até certo
ponto, aquela fase por que passam os que vêem partir um ente querido.

A assistência dos meus filhos, dos meus irmãos, dos sobrinhos, da família
Almeida confortou-me ao comentarem, e de certa forma recriminarem, a minha
exagerada dedicação ao esposo doente; e a necessidade de dar alguma atenção à
minha própria saúde, também abalada. Eu extrapolava em atenções porque percebia
como Manoel tinha sede de afeto e carinho. Aquela aparência taciturna e sisuda
escondia um coração ávido de amor.

Ele tinha consciência de que não havia pregado em vão pensamentos altruísticos
e a compreensão entre os homens de fé.

o00
Antes de Manoelperder completamente a voz, estávamos, certa feita, envolvidos

naqueles diálogos intermináveis sobre os nossos trabalhos sociais, sobre as
recomendações, sobre os cuidados essenciais com as crianças, quando ele me falou:

- Márcia, você sabe como aprecio o seu bom senso, o seu discernimento para
solução das coisas difíceis e sérias de nossa vida, sua garra para lutar pelas pequenas
e grandes causas. Eu não quero que você, depois da minha passagem, se aproxime da
Direção da Caio Martins, no Edifício Acaiaca. Acompanhe, distante da obra, o
desenrolar de todos os acontecimentos que surgirem na vida dos meninos, dos jovens,
ou funcionários da Instituição.

Olhando-me bem nos olhos e segurando firmemente as minhas mãos, disse:
- No dia em que você vir grandes problemas aflorarem, e o seu bom senso, que

tanto me ajudou, aconselhar a decisão de uma atitude mais séria, não tenha receios,
lute pela Obra que criamos e viva mais um pouco pelos nossos ideais.

00
Dois anos passaram. A minha vida continuou de acordo com o meu tratamento

de saúde em casa, nos afazeres domésticos, visitas a Brasília ou a Boa Esperança, sem
grande preocupação com as Caio Martins.
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Mas, uma manhã, cedo ainda, chegaram ao meu apartamento o Dr. José Gaspar
Nogueira, Presidente da Fundação Caio Martins, e sua esposa Angela. Sem muitas
delongas, Dr. Gaspar, nervoso, gesticulando muito, e com aquele vozeirão peculiar
que possui, foi logo dizendo:

- D. Márcia, eu não estou dando continuidade à Obra que o Coronel Almeida
idealizou e morreu por ela.

Emocionado, enumerava as suas restrições pessoais, sem se preocupar com a
presença da esposa, fiel, culta e amiga de todos.

Suspensa com o imprevisto, eu ouvia tudo, sem uma só palavra.
Elevando muito a voz, lívido, ele completava:
- D. Márcia, a senhora precisa aceitar a Presidência da Fundação.
Já descontrolado pela emoção, ele deixou cair aquele véu que ainda encobria

as falhas de um homem culto, um magistrado, pai de família, indicado para aquele
alto cargo por Dr. Joaquim Gonçalves, um dos Presidentes mais nobres que honraram
a obra caiomartiniana.

- D. Márcia, por favor, ajude aquelas crianças.
Ao ver à minha frente aquele homem desolado, eu chorei convulsivamente.

Veio à minha mente a recomendação do Manoel:
• . .se seu bom senso aconselhar.. a felicidades das crianças •.."

"Aceite a Presidência, D. Márcia".
Mentalmente, pedi a ajuda de todos os meus santos protetores e, calmamente,

respondi:
- Aceito, Dr. Gaspar.
- A senhora toma posse hoje?
—Não, amanhã, porque completam dois anos do falecimento do Manoel.
No dia seguinte, 9 de maio de 1990, assumi a Presidência da Fundação

Educacional Caio Martins, sendo Governador o Dr. Hélio Garcia.

As Primeiras Providências

Mediante reuniões periódicas pude fazer uma avaliação inicial da situação dos
Núcleos, do norte de Minas e do Centro Integrado de Esmeraldas.

A Obra, com mais de 40 anos de existência, detinha um patrimônio imobiliário
considerável e uma infra-estrutura sofisticada, mas, em péssimo estado de
conservação, com construções avariadas, apresentando grandes deficiências nas suas
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redes hidráulica, de energia elétrica e de saneamento básico, que sem manutenção
periódica, requeriam aplicações vultosas na sua reparação e, até mesmo, a completa
reposição de parte dos investimentos realizados com tanto custo.

A casa grande da antiga Fazenda "Santa Tereza", na época pertencente à
Polícia Militar do Estado, e que acolhia ainda crianças, apesar de sua absurda
precariedade estrutural, carecia de reparos urgentes. Abriam-se torneiras na cozinha,
e a água aparecia nos quartos, os telhados tinham goteiras em demasia; na cozinha,
o vasilhame apresentava-se enferrujado e faltando peças e componentes, enfim,
absolutamente inadequado para o atendimento às crianças. Uma absoluta lástima
era o estado geral em que encontrei as construções e instalações: nunca, ao longo de
tantos anos, mesmo passando por sérios reveses orçamentários, jamais permitimos
que a situação chegasse a tal nível de descaso e de virtual abandono.

As oficinas artesanais careciam de recursos financeiros para atenderem às
necessidades profissionais dos jovens. Assim, dei início à minha peregrinação pelos
órgãos, com missões institucionais, no âmbito do Governo.

Inscrevi-me em Seminário organizado pela Fundação João Pinheiro e, na
primeira oportunidade, pedi a palavra, naquele salão repleto de Secretários de Estado,
Adjuntos, Presidentes, Diretores e Chefes de Departamentos de Autarquias,
Fundações, Empresas Auxiliares e Governamentais e demais Órgãos dos Sistemas
Operacionais de Planejamento, Administração, Educação, dentre outros, além de
inúmeros técnicos e demais convidados.

Apresentei-me àquele auditório como viúva de Manoel de Almeida, fazendo
um retrospecto sobre a origem da Fundação, suas atividades e, principalmente, as
necessidades de ajuda governamental à obra que presidíamos, pela singularidade de
seu sistema educacional.

Sugeri a troca de experiências entre as diferentes Secretarias de Estado, entre
as Autarquias e Fundações, como instrumento pedagógico de trabalho, fator sócio-
econômico e cultural.

Citei, com veemência, a qualidade da mão-de-obra dedicada aos nossos jovens,
o aproveitamento do potencial físico das Fazendas e de algumas instalações, para
atividades experimentais. Os recursos humanos de que a Fundação dispunha eram
escassos, mas eram honestos, idealistas, dispunham-se a aprender e a ensinar para
melhorar o aprendizado daquelas centenas de crianças que esperavam muito de nosso
esforço, naquela oportunidade.

No intervalo das sessões de debates, muitas pessoas se apresentaram oferecendo
colaboração, numa parceria afetiva e necessária.

A minha bolsa ficou repleta de cartões e, ao final do Seminário, já conhecia
muitas autoridades e marcava entrevistas com os técnicos da EMATER,
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RURALMINAS, INDI; e das Secretarias da Fazenda, Saúde, Ciência e Tecnologia e
outros.

Durante o lançamento do livro de minha prima Marta Nair Monteiro, "Meu
Mundo " 71

, encontrei-me com o Deputado Genival Tourinho, da cidade de São
Francisco, no norte de Minas. Um dos belos discursos de despedida dos companheiros
de Manoel de Almeida na Câmara Federal foi pronunciado pelo ilustre jurista mineiro
que, em comovidas palavras, disse que quando foi eleito Deputado Federal, seu pai
o aconselhou:

- Siga o exemplo de Manoel de Almeida.
Contei ao dedicado amigo Genival as minhas dificuldades para corresponder à

expectativa dos amigos, criando condições essenciais à vida educacional dentro das
Caio Martins, os meus projetos, os salários, os problemas relativos à carreira dos
funcionários etc. E ele tudo ouvia, emocionado, concluindo:

- D. Márcia, vá pra os jornais!
No dia seguinte, ele telefonou dizendo que iria me buscar, em meu apartamento,

para ir ao seu escritório, onde estaria um jornalista do Estado de Minas, para me
entrevistar.

A reportagem foi magnífica, com fotografias e dados substanciosos, ocupando
meia página do conceituado matutino mineiro.

Logo depois, fui entrevistada pela colunista Anna Marina, também do Estado
de Minas, tendo idêntica repercussão o meu apelo à sociedade mineira para o drama
da criança do nosso Estado e do País.

Fui procurada, ainda, por outros Jornais, Rádios, recebendo telefonemas;
enfim, a solidariedade e a presença do Deputado Genival Tourinho, naquela hora, foi
o "Abre-te Sésamo" para as Caio Martins.

Minha Secretária, Fátima Aip im, comentava:
- D. Márcia pede audiência aos diferentes órgãos do Governo, sendo atendida

no mesmo dia.
Somavam-se aos nossos anseios os fatores altruísticos dos que ainda acreditavam

na salvação dos menores-abandonados que já estavam sendo, impiedosamente
chamados de "meninos de rua

o00

Monteiro, Marta Nair. "Meu Mundo» - Imprensa Oficial. Belo Horizonte. Minas Gerais: 1991
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Reiniciei, também, com muita alegria, as minhas variadas atividades com os
alunos do Centro Integrado e da comunidade rurícola do município de Esmeraldas.

O 1.0 de maio, dia do "Encontro dos Ex-alunos", naquele ano teria um número
expressivo de saudosos alunos, porque uma circular nossa havia convocado até aqueles
que moravam em outros estados, ou fora do Brasil.

Para a boa apresentação das crianças e dos jovens, e com a ajuda dos Chefes de
Lares e das Repúblicas, procuramos melhorar o vestuário dos alunos, confeccionar
novos uniformes, túnicas, grinaldas, véus para a "Coroação de Nossa Senhora",
cerimônia tradicional no dia do ex-aluno e de que tanto gostavam os saudosos
caiomartinianos ausentes:

"Neste mês de alegria
tão lindo mês de flores,
queremos de Maria
celebrar os louvores

Flores e lindos cantos
Temos nesta estação
oh! Mãe,os teus encantos
prendem o coração.»

A programação do "1° de maio" era extensa, sendo iniciada logo pela manhã
com o repicar dos sinos e foguetes. A recepção era festiva e carinhosa aos ex-alunos,
que chegavam em diferentes ônibus, carros particulares, cavalos ou a pé. Visitavam
os Lares, onde era servido o cafezinho, depois a Santa Missa às 10 horas.
Ultimamente, as celebrações vêm sendo feitas pelo Padre Mário José, também ex-
aluno, que recebe na Casa de Deus os colegas, com aquele sorriso simpático e aquela
pregação oportuna e brilhante.

O almoço comunitário, com a presença de autoridades, professores, amigos da
região, é a prova da confraternização sincera, afetiva, tornando o evento bonito e
simples.

Durante o almoço, a apresentação das músicas e danças folclóricas, dos
chorinhos, ao som dos violões, dos cavaquinhos, dos pandeiros de alunos ou dos
amigos da região. À tarde, as competições esportivas do "Flor-de-Lis", time de
futebol criado nos primeiros dias da inauguração da "Granja Caio Martins".

As "peladas" eram, desde os primeiros tempos, orientadas pelos chefes
Sr, Rubens Azalim, Sr. Francisco de Assis e o craque mais renomado dentre os
alunos, o querido Claudionor Ferreira Santos. 0 "Santa Teresa" (o time dos
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funcionários) foi, desde aquela época, grande competidor, mas perdia sempre
para o "Flor-de-Lis".

Será que deixavam de ganhar para agradar mais ainda os nossos garotos? Acho
que não, pois numa verdadeira disputa esportiva os perdedores sempre aprendem
com as derrotas. E os alunos venciam porque eram realmente bons, ou podiam correr
muito mais que os funcionários que, aos poucos, eram envolvidos pelo cansaço próprio
da idade.

Bons tempos os idos de 1948, 1949, 1950, quando times de fora eram envolvidos
também pelos nossos bravos jogadores, que não desmereciam a "pátria do futebol".

O Dia Mundial do Folclore

Uma das comemorações com maior conteúdo pedagógico e cultural da Caio
Martins é a festa de 22 de agosto, celebrando, no sistema caiomartiniano, o "Dia
Mundial do Folclore".

O pesquisador John Thomas usou pela primeira vez esta palavra - folklore
- para discorrer sobre a cultura popular em seu país, e o mundo inteiro o
respeitou, considerando o valor educacional e social do "popular" na formação
cultural, pois assimila os fundamentos básicos, as tradições milenares e os valores
morais que devem, na sua simplicidade, compor e diversificar a personalidade
dos educandos.

Como professora de música, no Curso Normal Regional - o primeiro que
conseguimos para Caio Martins - aprendi, desde os primeiros dias, a trocar
experiências, com os nossos alunos do Norte de Minas, onde os conhecimentos
folclóricos passavam de geração em geração, por processo antropológico natural, em
bases orais, nas expressões musicalizadas e nas danças associadas. Esses valores se
somavam aos existentes em cada cultura local e, nesse intercâmbio, ninguém ficava
sem troco. As origens se perderam, mas aquelas linguagens tão próprias e as histórias
contadas através da manifestação popular mantêm—se acesas porque bebiam no
manancial do imaginário e no dia-a-dia de cada região, fosse de origem, fosse de
destino.

Ninguém sabia ao certo de onde vinha tanta riqueza e tanta sabedoria popular,
ou o momento em que se mesclaram as matrizes portuguesas com as inserções da
cultura dos negros africanos e dos índios, que faz parte de nosso "genoma cultural".
Entrecruzados pelos valores diversificados, pelos contextos de diversão ou de
trabalho, mesclados de religiosidade e miscigenados pelos biótipos raciais variados,
romperam os liames do tempo e perduram nos folguedos, nas brincadeiras, nos
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gingados, nas catiras, nas cantorias, nas cantilenas, nos reisados, nas cirandas, nos
terreiros, nas rodas de capoeira, nas toadas, nas serestas, nos forrós, nas rodas de
samba, nos repentes, nos cordéis, nos sapateados, nas quadrilhas etc.

Os mitos e crendices fazem parte da cultura do nosso povo, que está desperta
no amor pelas coisas simples, pelas coisas de sua terra e das suas gentes, e que está
presente em cada um porque faz parte, também, do inconsciente coletivo. Vem do
berço, desde as cantigas ouvidas na mais tenra idade - as de ninar - como as entoadas
nos momentos do fervor que acompanha o transe de curas, através das simpatias;
cada uma com sua coreografia, suas músicas e danças próprias, que trazem no bojo as
cargas de um imaginário de sedução, de terror ou paixão causados pelas carrancas,
pelas zabelés, pelos marimbondos mangangás, curupiras, iaras, botos, bois-da-cara-
preta, lobisomens, sacis, mulas-sem-cabeça, e pela profusão de figurações das demais
superstições e variadas lendas, capazes de azarar, felicitar e encher de alegria as
nossas vidas.

Como professora, emocionada, senti nas minhas pesquisas o evidente valor da
cultura imersa naqueles jovens e procurei usufruir desse tesouro, com a participação
deles, tendo como subsídio a experiência folclórica de cada um, para o resgate do
passado, porque sendo aceitos em toda sua plenitude, sentiriam-se integrados ao
novo ambiente, com o enriquecimento de todos, ao final.

Os garotos e as meninas eram, inicialmente, tímidos, naquele ambiente ainda
desconhecido e não se prontificavam a se soltar e a falar daquelas "coisas" todas que
proliferavam em seus ermos municípios e nas suas modestas famílias espalhadas pelos
campos. Mas, conseguimos, aos poucos, conquistar a confiança de cada novo aluno,
e cada um, no seu tempo certo, e segundo sua disponibilidade própria, foi ao poucos
se soltando, como bichinhos do mato que espreitam os arredores antes de ensaiar
alguns passos. Mas, pudemos, ao final, fazer da sala de aula o ambiente acolhedor
para as nossas primeiras apresentações folclóricas. Logo tínhamos números novos e
excelentes dramatizações para preencherem o nosso dia-a-dia e para apresentar aos
que nos visitavam: São Gonçalo, dança de quatro, congado, cateretês, bumba-meu-
boi, candomblé, principalmente os procedentes do norte de Minas e do sul da Bahia.

No sul de Minas, o folclore não é tão diversificado quanto no norte, pois foi
sedimentado essencialmente na cultura européia. Havia, porém, apresentações das
Folias de Reis, do Congado e mesmo do Cateretê, originados, principalmente, do
meio rural.

As "Pastorinhas" fizeram parte da minha saudosa infância, pois cheguei a
acompanhar os meus irmãos mais velhos nos cânticos, nas danças e nas louvações,
diante do presépio do Menino Jesus, na Igreja Matriz de Boa Esperança, nas noites de
Natal.



580 - Márcia de Sousa Almeida

Apesar de a apresentação viver momentos hilariantes, outras vezes, dramáticos,
aquelas cenas me impressionaram muito. As famílias, que tradicionalmente
preparavam com devoção os seus presépios, eram visitadas piedosamente pelo "Grupo
das Pastorinhas".

Mas, na seqüência dos tempos modernos, estas demonstrações de genuína
espontaneidade nacional geraram ostracismo e já não povoam a cultura popular,
hoje, influenciada, negativamente, pela cultura televisiva de massa, na qual impera a
globalização, que desloca, como desimportante, os elementos autóctones do regional
e do local.

Na década de 80, a Professora Mansa Parreira, minha querida sobrinha,
educadora dedicada ao desenvolvimento sócio-cultural em nossa terra, conseguiu
resgatar em meio às festas populares esperancenses o "Auto das Pastorinhas" e,
também, o encantamento com o passado, ao rememorar o tradicionalismo que existia
até então, reunindo as famílias remanescentes de 1940: os Mendes, os Lana, os Jacinto,
os Ferreira e os Cambira.

Hoje, com a ajuda de Joel Martins, Maninha, José Pedro Mendes, Gentil, Elza
e Sidnei Nunes, o Grupo, liderado por Mansa, propicia o encontro dos nossos
conterrâneos e leva nossa cultura adiante, para outras plagas, ao visitar várias cidades
do Sul de Minas, nas festas natalinas, onde é recebido com aplausos pela população,
pela beleza cênica e coreográfica de seus participantes.

A "Folia de Reis" também é apresentada em nossa terra, nas festas natalinas,
com a denominação de "Folia dos Barbosa", dirigida por Antonio da Costa Barbosa.

O "Festival da Canção de Boa Esperança", iniciativa com edições que se repetem
desde 1971, e que já se transformou em festa do calendário cultural do próprio
Estado de Minas Gerais, também se incorporou às festas populares, devido à extensão
de seu poder artístico e da criatividade inata dos talentosos jovens músicos,
compositores e intérpretes da música popular brasileira naturais da nossa terra natal
e de tantas partes do país, que para lá acorrem em setembro de cada ano. Hoje
agrega novos projetos como o da "Viola Esperança", com aulas aos alunos carentes
das escolas da região, e o "Fome de Bola" que arrecada alimentos para famílias
pobres listadas no "Fome Zero", do Governo Federal.

A "Serra da Boa Esperança", de Lamartine Babo, estendeu a maneira de ser do
esperancense, com cândida sonoridade e grandiosa musicalidade, aos mais diferentes
rincões do país, porque feita com sentimento.

Também a música-poema do nosso querido Afonso José Figueiredo Felicori fez
brotar, no coração dos jovens da terra, a certeza de que os tempos vão e voltam, e
por mais que a cultura massiva, às vezes, dê a impressão de imperar, os valores mais
profundos ainda permanecem vivos e eternos nos nossos corações.



PARTE V
Semeando e Colhendo - 581

É só ouvir a boa música de sempre, que ela nos alcança, nos abraça e nos toca
no mais recôndito de nossas almas:

«... E então nasceu uma Terra dengosa, charmosa e cheirosa, cheinha de paz ...

O Virtuosismo de Nelson Freire

E por falar em boa música, não posso deixar de prestar singela homenagem ao
meu conterrâneo Nelson Freire, a quem conheci desde menino, na casa de seus pais,
o farmacêutico José Freire e sua esposa Augusta, que freqüentei anos antes, quando
solteira, dando aulas de piano para a sua irmã Nelma.

Um dia, fui visitar a Augusta, com o Manoel, alertados pela Santa, que freqüentava
a residência do casal e nos chamou a atenção para os dotes do caçula. Batemos à antiga
porta e, como ninguém apareceu, estando aberta, como é costume no interior, entramos
ao ouvir o som do piano. Deparamos com uma criança, com idade aparente entre 4 e 5
anos, brincando prazerosamente no piano, com os seus sons graves.

Ao nos apresentar, pedi que ele tocasse algo. Um tanto arredio, atendeu ao
nosso pedido, mas, ao invés de tocar suas músicas habituais, apanhou uma partitura
da irmã adolescente - que havia chegado naquela semana, vinda de Varginha - subiu
na banqueta do piano (tão pequeno era) e tocou, então, com grande desembaraço,
demonstrando o seu maravilhoso dom, a "Valsa Brilhante" de Chopin.

Ficamos exultantes e, para retribuir, mandamos levar uma caixa de bombons
para ele. Em seguida, Augusta veio nos visitar agradecendo, e manifestamos nossa
estupefação, sugerindo que ela procurasse um centro mais desenvolvido, mais
adequado para a expressão de virtuosismo tão precoce.

Os pais, cada vez mais impressionados com o progressivo desenvolvimento da
criança, providenciaram seu encaminhamento, inicialmente, para Varginha e,
posteriormente, para o Rio, onde, num hotel, ele tocou, ouvido por um Maestro
estrangeiro que se apresentava na cidade. Logo, por intermédio desse Maestro, a
notícia chegou ao conhecimento do Presidente Dutra, ao qual vaticinou:

- Temos um novo Beethoven no Brasil, senhor Presidente.
O Presidente Dutra, para permitir a continuação de seus estudos, promoveu a

transferência de José Freire para uma instituição financeira no Rio. Mais tarde,
Manoel, já como Deputado Federal, interveio junto ao Presidente Kubitschek para
obtenção da primeira Bolsa de Estudos de Nelson no exterior.

" Trecho da música de Felicori, Afonso José Figueiredo, músico, poeta e autor do hino de saudação à cidade de
Boa Esperança.
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Daí para frente, a trajetória brilhante de um dos maiores pianistas do mundo
conta sua própria história, com recitais concorridos pelo mundo afora: premiação no
nível do " Victoires de Ia Musique » ( que está para a música erudita, como o Molière
para o teatro e o Oscar para o cinema"), como solista instrumental, em recitais solo
ou fazendo-se acompanhar de Orquestras Sinfônicas do mundo inteiro. O filme Nelson
Freire, do cineasta Moreira Salles, descreve a comovente história de um músico que
vindo da Serra da Boa Esperança, no interior mineiro, leva aos corações e às mentes
do mundo todo a elevação e transcendência que a música permite ao ser humano.

No início de tudo, antes de Lamartine, do Festival, do Afonso José e de Nelson
Freire, está no meu coração a figura ímpar do meu querido amigo Carlos Netto, com
quem dividimos, com outros músicos contemporâneos de Boa Esperança, a própria
gênese do processo de musicalidade que me acompanha ao longo da vida.

O Carlos, que ia para nossa casa com seu violão, quando eu não era mais que
uma menininha, percebeu o gosto que a Santa, a Flor, o meu pai João Rosa - com seu
bombardino - a minha família em geral tinha pela música, e me estimulou com um
carinho incondicional a perseverar nessa arte que suscita a comunicação franca entre
os povos, entendendo que o meu crescimento pessoal estaria a ela vinculado.

Assim, ele foi um dos meus mestres: o maestro, com uma batuta nas mãos, em
determinados momentos; o irmão, o amigo, que facilitou a elaboração e a execução
da sinfonia, ainda inacabada, a que me referia na dedicatória que fiz dessas memórias.

59 Os "Arrastões" de Menores
Manoel de Almeida era grato à Polícia Militar, por poder usufruir dos favores

da Corporação à sua formação profissional e moral. Procurava dar enfoque ao berço
em que nasceu o ideal do militar para servir às causas sociais de nosso Estado,
quando criou a Granja Escola Caio Martins.

O cordão umbilical que uniu a gloriosa Polícia de Tiradentes à obra
caiomartiniana aflorou quando, no Governo Hélio Garcia, surgiu o primeiro
"arrastão", com mais de quatrocentas crianças levando, de roldão, os pertences das
pessoas que eram por elas assediadas, em grandes grupos, tomando-lhes carteiras,
sacolas, relógios, brincos arrancados com violência. A forma de ataque dessas crianças

' Como noticiado no editorial "Sem Limites » , no A Vanguarda, semanário de Boa Esperança, edição de 16
de março de 2003.
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impedia qualquer reação mitigadora e se alastrava em ondas pelas ruas da capital
mineira, até que chegassem os policiais, quando sumiam no meio da multidão para
reaparecerem novamente reagrupadas em outro local. Todo esse movimento causava
enorme impacto e um indisfarçável "sentimento de impotência e de incapacidade de
pleno exercício do controle social", nos órgãos constituídos do Estado.

A ação dos menores era devastadora, e a incidência de crimes se avultava, cada
dia mais, contra uma sociedade atônita, ante a fúria selvágica daquelas pobres
crianças.

O patrimônio público dilapidado, a vadiagem incontida, estupros, ultraje ao pudor
e até o uso indiscriminado de drogas. A estatística policial provava que meninos e meninas
participavam destes malfadados "arrastões", atingindo o centro da capital, os bairros, as
casas comerciais, prédios de apartamentos, transeuntes, principalmente, os incautos idosos,
acostumados às longas caminhadas, usufruindo o ambiente salutar das praças e avenidas,
protegidas pelas lindas alamedas verdes e floridas de nossa capital.

O Governador Hélio Garcia havia designado para o Comando Geral da Polícia
Militar o Coronel José Eustáquio Natal. O novo Comandante iniciou repressão
imediata aos movimentos tidos como subversivos pela ordem militar, mantendo
maciço policiamento para garantir a ostensiva segurança à população, inclusive com
a designação para o exercício de funções externas do quadro administrativo da
Corporação.

A sociedade estava frustrada, infeliz, em todos os sentidos, mas ninguém assumia
o erro daquela agressão. Não adiantaria a presença, nas ruas, dos militares fardados,
para coibir a ação dos marginais que aliciavam os menores. A prisão daqueles rebeldes
menores era um recurso muitas vezes necessário, mas não resolveria jamais o problema,
na sua gênese.

A tese de Manoel de Almeida surgia, aos olhos dos descrentes, simples, clara,
transparente, naqueles dias tumultuados por que passava a sociedade belo-
horizontina:

"Prevenir para não remediar. É necessário assistir a criança enquanto é cedo.
Procurar o criminoso para prendê-lo, ou matá-lo, é tarefa doentia."

Sentindo a gravidade do problema, como Presidente da Fundação Caio Martins,
procurei o Coronel Natal em seu Gabinete Militar, para oferecer a minha cooperação
pessoal e a de meu ex-aluno, o Coronel Reinaldo Veriano dos Santos, que levara nos
meus braços para a nossa Escola, e que, naquela oportunidade, era o meu principal
assessor como Coronel - Diretor Administrativo da Fundação.

O Coronel Natal reuniu seu oficialato principal em seu gabinete, ficando
acertado que a Caio Martins ofereceria ao Comando Geral 100 vagas, em suas seis
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unidades, para o atendimento imediato dos casos mais urgentes, depois da triagem
entre os menores infratores.

Convidamos o Coronel Natal e seus oficiais para uma visita a Esmeraldas,
oferecendo também as dependências do Centro Integrado da Caio Martins para
reuniões das autoridades interessadas na solução do problema.

Essas reuniões foram proveitosas para o estreitamento afetivo daqueles que
amavam aquelas crianças e desejavam que elas fossem felizes.

Compareceram aos Encontros e Seminários em Caio Martins representantes
da Secretaria da Educação, Juizado da Infância e da Juventude, Universidades, Pastoral
do Menor, Clube dos Diretores Lojistas, Prefeitura de Belo Horizonte, Associação
Comercial, Federação das Indústrias, Entidade de Lojas Maçônicas, Sindicatos,
Corporações Profissionais, Juízes de Menores, Promotores, Professores, Oficiais da
Polícia Militar, Diretores e Professores da Caio Martins.79

A Polícia Militar tomou a iniciativa de levar para dentro dos quartéis, em
vista da falta de locais para tantos menores, os de 14 a 16 anos e os infratores.
A assistência, no início, paliativa aos meninos, dentro dos Batalhões, apenas
com alimentação, saúde e práticas pára-militares, após avaliação por educadores
e pela Caio Martins, deu ensejo à criação de vários cursos intensivos,
profissionalizantes, inclusive cursos de equitação e os de iniciação musical. Tive
a oportunidade de ouvir a bandinha do 5. 0 Batalhão executando alegres dobrados.
Vários elementos da nova banda foram depois aproveitados em orquestras e
bandas da capital

O "Laboratório Vivo", a que se referia Manoel, e se materializou nos lares,
oficinas e comunidade envolvente nas Caio Martins, desde 1948, estava ali sendo
replicado e executado dentro dos quartéis militares, humanizando os soldados e os
oficiais, dando exemplo de cidadania para outros importantes segmentos da sociedade
mineira.

" Conforme nossos registros, numa das Reuniões, dia 17 de junho de 1992, no Centro Integrado de Caio
Martins, estiveram presentes as seguintes instituições e autoridades representantes: Polícia Militar, Tenente
Coronel Meira e o Major Isaac; da Secretaria de Saúde, Dr. Paulo César Pinho Ribeiro e a Dra. Manha de
Freitas Maakaroun; da FEBEM, o Dr. Alexandre Rodrigues e a Dra. Gláucia Sander; da Prefeitura de Belo
Horizonte/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Secretário Dr. Celso Furtado de Azevedo e o
Secretário Adjunto, Dr. Sebastião Castão Júnior, Dra. Magda Sahies de Moura, Coronel António Carlos dos
Santos; da Pastoral do Menor, Dra. Angela Jardim Machado Faria; da FUCAM, a Presidente Márcia de S.
Almeida, o Coronel Reinaldo Veriano dos Santos (Diretor de Administração), o Professor João Carlos H. Duarte
(Setor de Educação), o Dr. António Aguiar (Diretor do Centro Integrado), o Dr. Jonas Pereira (Diretor
Executivo), o Major Domingos Sávio, a Professora Stela Lemos e a Professora Edwiges Aguiar Rezende.
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60 Família Collor
OGovernador Arnon de Meio e D. Leda Coilor de Meio visitaram a Escola

Caio Martins, com o Governador Juscelino Kubitschek, surgindo, do encontro dessas
autoridades com Manoel de Almeida, a possibilidade de a obra caiomartiniana
estender-se às crianças do Estado de Alagoas.

D. Leda pretendia estruturar, em Palmeira dos Índios, experiência similar de
trabalho em favor das crianças naquele longínquo rincão nordestino.

Caio Martins esteve lá, desde 1953, formando canteiros para receber as
sementes que hoje produzem bons frutos para o nordeste do país.

Tão logo tomou posse como Presidente da República Fernando Colior de
Meio, julguei, como a maioria do povo brasileiro, naquele momento genuinamente
animada com o "clima de intrepidez e arrojo" que se procurava projetar na condução
das grandes decisões nacionais e que vinha sendo sistematicamente alardeado pela
sua convincente política de marketing, que era o momento adequado de procurar o
governo. Precisávamos despertá-lo para os graves problemas do menor carente. Essa
questão suscitava tanto quanto outros assuntos emergenciais um verdadeiro ippon -
como dizia o voluntarioso Presidente - para subjugá-la, e viabilizar a recuperação
dos milhões de crianças carentes no país.

Com essa expectativa otimista dirigi-me a D. Leda, que já estava viúva, para
dizer àquela pessoa, que se mostrara tão sensível e capaz de compreender a essência
da filosofia caiomartiniana, que se fazia mister conferir, desta vez, o necessário
apoio à obra-irmã que precisava de sua ajuda, principalmente agora, com a morte de
Manoel de Almeida, faltando-nos a sua capacidade de articulação no nível das
autoridades constituídas do país.

A Obra precisava expandir-se como experiência vitoriosa e consagrada pela
sua simplicidade de modelo de integração lar-escola-trabalho-comunidade, tão bem
adaptado às necessidades de Minas Gerais, de Palmeira dos Índios, nas Alagoas;
enfim, adaptada à sociedade sofrida que carecia dessa solução mitigadora do flagelo
da criança desamparada.

Quando a ilustre dama residia em Brasília, onde o Dr. Arnon atuava então
como Senador da República, tivemos oportunidade de novos contatos, inclusive
com o casal, jantando naquela residência na beira do lago norte que se tornaria
famosa como a "Casa da Dinda".
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Rita Heloísa, minha filha, morava no Rio de Janeiro, realizando na época seu
Mestrado no Museu Nacional e ensejando-me assim, a oportunidade de estar com ela
e, dali, estabelecer a retomada do contato com a ilustre mãe do Presidente da
República.

Fui ao apartamento de Dona Leda e senti-me feliz, sendo alentadas as minhas
esperanças nos propósitos de quem podia nos dar apoio sincero, graças à sintonia de
corações que pulsavam pelos mesmos objetivos.

Segui à risca a orientação que ela me deu: primeiramente, a audiência seria
conseguida por ela, quando eu entregaria uma carta à Primeira Dama Rosane Coilor,
Presidente da Legião Brasileira de Assistência - LBA, contando da antiga amizade
dos casais Manoel de Almeida e Arnon de Mello e sobre os favores da filosofia do
escoteiro Caio Martins, implantada em terras alagoana.

Compareci à audiência com meus filhos Maria Cali, Cláudio e Fernando,
residentes em Brasília, ocasião em que cada um procurou defender seus pontos de
vista, em função dos vínculos afetivos e de trabalho real com que se ligavam de forma
especial à obra.

Entreguei um Ofício do Presidente da FUCAM, à época, Dr. José Gaspar
Nogueira, à jovem senhora, autorizando-me a encaminhar o processo e solicitando a
quantia de Cr$ 100 milhões para diversas obras de infra-estrutura na recuperação de
40 Casas-Lares deterioradas pelo tempo; a construção de mais seis Lares, além de
equipamentos de computação para cursos profissionalizantes, equipamentos de
irrigação para os projetos no São Francisco e outros para atendimento do Plano
Caio Martins, que acabara de ser complementado por equipe de técnicos e professores
ligados à Caio Martins.

Poucos meses depois, o meu filho Fernando era chamado por uma colega de
trabalho na área do executivo federal. Ela o alertou sobre o processo que, em
princípio, havia recebido parecer favorável da equipe técnica daquela instituição
nacional de prestação de assistência social, no sentido da liberação dos recursos à
Obra, mas, confidenciara, que estariam ocorrendo "situações estranhas ... muito
esquisitas", no trabalho conduzido pela LBA, em termos de suspeitas de desvios de
recursos. Assim, ela teria preferido, no seu Setor, guardar o Processo da Caio Martins
em sua própria gaveta, para que não se juntasse à avalanche de dinheiros desviados
para a família Malta e para a máfia que tomou conta do Governo.

Tudo veio à tona - para o conhecimento de todo o país - na seqüência dos
fatos que mantiveram totalmente atordoada a população brasileira. Esta acompanhou
avidamente os episódios desconcertantes do escândalo cujas proporções acabaram
por levar o Congresso Nacional a proclamar o impeachment do Presidente, meses
depois.
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O Brasil se recorda e sabe todo o resto desta história, que culminou em
assassinatos e fatos que se mantêm envoltos num manto de mistério, até hoje sem
solução.

À Caio Martins só restou a gratidão à querida D. Leda, que não conseguindo
suportar a pressão e certamente a decepção diante de fatos que eram do seu absoluto
desconhecimento, ela, mãe-mártir, acabou por sucumbir à desgraça familiar, ao
desamor, à traição, à delação e à revelação de comportamentos insuspeitáveis, enfim,
aos infortúnios que se abateram sobre a poderosa família Coilor de Meio.

i Centro Social Caio Martins, no
V 1 Bairro Betania, em Belo Horizonte

O "Sonhado" Centro Social

Em 1976, a Fundação Caio Martins recebeu a doação de um terreno com área
calculada em 5.800 metros, no Bairro Betânia, um núcleo residencial, naquela época
pobre, sem urbanização, saneamento, transportes, considerado, mesmo, uma
verdadeira "lixeira" da capital.

Tão logo assumi a Presidência, tomei conhecimento de que a Fundação Caio
Martins estava sendo acionada pela Justiça, na iminência de perder o referido terreno
da Prefeitura de Belo Horizonte, por não cumprimento de prazos formais para a
projetada construção.

Procurei, imediatamente, o vereador Aristides Vieira, líder do PSDB, na
Câmara Municipal, capitão da Polícia Militar, que se propôs a ajudar a obra, não só
por seu valor altruístico, mas pela grandeza de um trabalho inspirado por seus colegas
militares.

Aristides Vieira apresentou à Câmara Municipal de Belo Horizonte o Projeto
de Lei 257/92, que pleiteava a devolução da área à Fundação, prorrogando o prazo
para a construção da Unidade - Sede, em Belo Horizonte, conforme a Lei 5.150 de
julho de 1988, confirmando a determinação anterior quando da referida doação.

Apesar de o projeto do vereador ter sido aprovado, em correspondência
encaminhada ao Dr. Aristides Vieira lembramos que a entidade, não tendo fins
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lucrativos, não conseguiria cumprir os prazos para a construção, por absoluta falta
de recursos, pois nem a quota de 37 mil OTN's (Obrigações do Tesouro Nacional)
do Fundo de Assistência Social - FAS, pode ser liberado diante da recusa de o
Governo Estadual assumir parte dos custos da obra.

Tramitava, ainda, o Projeto, na Câmara Municipal da capital, e já preparávamos
as Emendas Parlamentares para o Orçamento da União, para serem apresentadas na
Câmara Federal.

Em Brasília, procurei, com a ajuda de meus filhos, alguns deputados mineiros,
tendo sido então aprovadas as Emendas dos Deputados Aécio Neves, Paulino Cícero
de Vasconcelos, Saulo Coelho, Célio de Castro, Raul Belém, alocando recursos suficientes
para a definitiva construção da Casa - Sede.

O projeto de obras já estava nas mãos de competente engenheiro, sendo
elaborado com valioso conteúdo técnico e pedagógico, abrangendo atendimento
não só às crianças, mas às famílias daquele aglomerado pobre da capital mineira.

Teriam prioridade as obras nas áreas de Saúde, Gabinete Odontológico; salas
para socorros de urgência, cozinha, salas improvisadas para oficinas
profissionalizantes, pequenos espaços para lazer, complementando as já existentes,
nas invasões. Sendo reutilizadas essas infra-estruturas, como "campos de pelada" e
espaços livres para a realização de festas juninas.

A instalação do Gabinete odontológico estava assegurada, graças à aprovação
da Emenda que, a nosso pedido, fora apresentada pelo Deputado Raul Belém.

Contávamos com a ajuda do então Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Eduardo
Azeredo, entusiasmado com o novo Centro para atender aquela região tão necessitada
dos préstimos do Governo Municipal. O Dr. Eduardo chegou a comentar comigo:

- É ótimo a Prefeitura ajudar a Presidente da Fundação Caio Martins, porque
ela já vem com a faca e o queijo na mão, trazidos de Brasília!

Mas, infelizmente, veio a borrasca... tudo aconteceu tão rápido, chocante e
monstruosamente, que não ousamos articular mais nenhuma providência, nenhum
procedimento em favor daquela investidura. Todo o país estava atônito com o caso
que assumiu proporções nacionais, o degradante assalto dos chamados "Anões da
Câmara Federal", mancomunados com técnicos do Orçamento Federal e com os
coordenadores da Campanha do Presidente ColIor.

O Presidente da República que o sucedeu naquele momento de crise, Dr.
Itamar Franco, resolveu anular todo o Orçamento de 1990, caindo por terra aquelas
verbas para a Caio Martins, viabilizadas com a intervenção dos deputados citados, e
que perfaziam a quantia de Cz$ 1,5 milhões.
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Foi um sonho bonito que não consegui realizar para as crianças e jovens de
Belo Horizonte, O projeto era salutar, perfeito, sendo, pela primeira vez, idealizado
um trabalho inédito, na área de educação, com as características próprias das
Caio Martins em Belo Horizonte, permitindo a triagem dos jovens e crianças em
situações de risco, que eventualmente pudessem ter sua absorção definitiva efetivada
no âmbito do sistema caiomartiniano. Pretendíamos executar atividades técnico-
pedagógicas, abrangendo a área de Serviços Gerais, especialmente para pequenos
atendimentos às comunidades médias e carentes da capital mineira, nos setores
educativo e profissionalizante, dentro das residências particulares.

Era um projeto oportuno que viria, agora, ao encontro das necessidades sociais
do momento por que passa a sociedade mineira, ou mesmo, a de todo o país. As
donas de casa temem ao chamar um eletricista, um bombeiro, carpinteiro, costureira
à sua casa, para pequenos serviços, devido aos dramas já ocorridos, infelizmente, no
dia-a-dia da famílias, nos variados bairros. Aqui e ali, multiplicaram-se os chamados
"arrastões" de centenas de crianças pelas ruas das cidades, assaltos, roubos, violência
e mortes

A Betânia ficou sem o seu "Centro Social", com filosofia inédita, porque
devolvemos pessoalmente ao Prefeito Dr. Paulino Cícero de Vasconcelos, com grande
pesar, o processo de doação daquele terreno à Fundação Caio Martins, baldados
todos os recursos materiais e políticos que haviam sido agilizados com esse objetivo.

O Plano de Corinto

Deixamos de realizar o trabalho de instalação de mais uma Unidade de Caio
Martins, no Município de Corinto, e que poderia ter sido agregada ao Sistema
Caiomartiniano. A nova unidade foi proposta a partir da demonstração de grande
interesse político e do empenho pessoal do Governador Eduardo Azeredo, pois que
na região nascera sua esposa, Dra. Heloísa Azeredo.

O Prefeito Municipal, na ocasião, pertencia a uma facção partidária que se
opunha às iniciativas do executivo estadual. A despeito disso, envidamos esforços de
nossos recursos humanos, ainda que sempre escassos, participando da elaboração,
juntamente com a Secretaria de Educação e de Obras do Estado de Minas Gerais, de
um alentado Plano de Trabalho, no sentido da implementação de um Centro Integrado,
com as características próprias do modelo de educação integral e consistente com as
necessidades regionais.

O Plano foi esboçado com grande detalhamento, e incluindo projetos
pedagógico-produtivos, assim como prevendo obras de ampliação da infra-estrutura
viária. Tratava-se da reutilização de próprios do Estado, inaproveitados, mas que



590 - Márcia de Sousa Almeida

não se prestavam de forma imediata para a realização das atividades educacionais e
para o recebimento de crianças (em razão da precariedade dos imóveis), requerendo
a construção de prédios novos.

Entretanto, apesar de toda a boa vontade do Governador, os recursos não foram
descontingenciados e aportados tempestivamente, e não houve como dar início,
lamentavelmente, antes do término do mandato governamental, inviabilizando uma
unidade que certamente estaria prestando inegáveis serviços de interesse social naquela
ainda desassistida região, no tocante ao amparo ao menor carente e ao homem do campo.

62 Religiãonas Caio Martins
Dom Serafim Fernandes Araújo comentava, em suas pregações, que, nos

variados canteiros das Escolas Caio Martins, lançávamos grãos férteis que já estavam
produzindo frutos sazonados, principalmente para a Igreja Católica.

Desde o início da obra caiomartiniana, a experiência nos ensinou que não
podíamos impor, por vários motivos, uma religião àquelas crianças.

Em Esmeraldas, como já relatei em capítulos anteriores, havia uma Capela, e
as missas eram celebradas pelo Capitão Militar Padre José Augusto Ribeiro Bastos.
Havia também pequenos grupos de militares protestantes, espíritas kadercistas, que
realizavam os seus cultos e sessões em suas residências particulares, tendo acesso a
essas reuniões todos os alunos que solicitassem a devida autorização do Diretor do
Centro, porque já estavam afeitos, nas suas origens, a estas práticas religiosas.

O aluno Antônio Couto hoje, um dos brilhantes advogados que a Caio Martins
agasalhou em seus Lares, protestante convicto, desde pequenino, freqüentava as
reuniões protestantes na modesta casa do Sargento Enedino de Oliveira e de sua
esposa D. Ana, nossos queridos e inesquecíveis colaboradores.

Também os que preferiam as lições espíritas eram encaminhados para as pessoas
que professavam essa doutrina, dentro do funcionalismo, principalmente à época em
que Caio Martins tinha como Diretor do Centro, o Tenente Jofre Leilis, mais tarde o
saudoso Coronel Jofre Leilis.

Devo confessar, porém, que sendo católica, praticante, discretamente puxava
a corda para o meu lado...

Mas não me arrependo, porque foi gratificante, não só para mim, mas pelos
frutos colhidos naqueles "canteiros fecundos", aos quais se referia Dom Serafim.
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Padre Mário José Neto

Mário era um garoto inteligente e amigo de todos, pelo seu temperamento
alegre e comunicativo.

Nas salas de aulas era atento às lições dos professores, destacando-se pelo seu
amor às artes. Mais tarde, seria ele o Mestre de muitas outras crianças.

Um dia, entrei, inesperadamente, na sala de aula do Professor Mário. As
carteiras estavam cheias de plantas, flores, sementes, galhos retorcidos, pedras, montes
de areias de cores diferentes: os alunos, felizes, se revesavam na pesquisa àquele
material didático bastante natural, mas absolutamente inédito.

O Professor, com um sorriso aberto, diz:
- Dona Márcia, estamos sem poder comprar lápis de cor, sem nenhum material,

então fomos ao bosque com os alunos para buscar alguma coisa diferente que eles
pudessem colher.

Tive vontade de chorar. Naquele momento, lamentei que ali não estivessem
também os cultores das artes e ecologistas do mundo inteiro, para verem aquelas
folhas, flores, sementes, terras e pedregulhos, darem formato, conteúdo e cor às
lindas paisagens, aos céus e às águas. Os galhos, em diferentes arranjos, os insetos e
outros bichos inseridos nos quadros junto com as sementes diversificadas, pedras e
areias multicoloridas, conferiam significado e vida real aos diferentes cenários...

Mário tinha também, além desses inusitados instrumentos pedagógicos, uma
belíssima voz. E ele a usava para inspiração dos alunos artistas e, naturalmente, para
a disciplina da sala-ambiente. Formava-se depois um lindo coral, que de longe se
ouvia. O jovem professor preparou com os alunos todo o figurado do presépio, com
o barro da nossa olaria. E o lugar preferido, até hoje, das crianças, nas festas natalinas.

A folia de Reis, festa de origem portuguesa que chegou ao Brasil em meados
do século XVIII, era tradicional na região de Esmeraldas. Mário se unia aos grupos
de cantadores e instrumentistas, todos trajando roupagens coloridas: o Mestre, o
Contra-mestre, os palhaços, os foliões, percorrendo os Lares e as residências da
Caio Martins, passando, de porta em porta, entoando versos relativos à visita dos
Reis Magos ao Menino Jesus, buscando oferendas, numa manifestação tradicional de
rara beleza. Os palhaços, procurando confundir os soldados de Herodes, para
protegerem o Menino-Deus, de vez em quando, davam uma corrida em cima de uma
pessoa, e esta se assustava. O riso era geral. A meninada corria atrás dos mascarados...

Depois de longas caminhadas, a "Bandeira", estandarte de madeira enfeitado
de flores, encaminhava os peregrinos para outras paragens, visitando também as
fazendas próximas, ao som de violões, pandeiros, chocalhos, cavaquinhos, reco-reco.
Os fazendeiros e os sitiantes os recebiam com alegria.
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Um dia, Dom Serafim me surpreende com uma notícia:
- D. Márcia, vou levar o Mário para o Seminário.
De nada valeram a minha mágoa e o meu desconforto pelo acontecimento.
- Ele vai ser um grande sacerdote, e vou devolvê-lo à Caio Martins..
Passaram-se quatro longos anos. No dia 23 de maio de 1993, o nosso querido

aluno é ordenado: Padre Mário José Neto.
As cerimônias religiosas realizaram-se na cidade de Esmeraldas, mas a primeira

missa foi celebrada no Centro Integrado de Caio Martins, com a presença de Dom
Serafim, do Padre Celso do Rosário - de Esmeraldas -, de sua progenitora, Dona
Matilde Cláudia Amaro, de autoridades religiosas, civis e militares de Belo Horizonte
e Esmeraldas, além de amigos do neo-sacerdote e de toda a comunidade caiomartiniana.

Foi uma dádiva dos Céus a presença daquela figura humana serena
conversando, cantando suas inspiradas músicas, contando seus educativos casos para
as crianças, assistindo os adultos, nos seus complexos problemas pessoais, e toda a
região, com carinho, sabedoria e bondade.

O sacerdócio ampliou-se naquele coração, que já era de essência angelical.
Os trabalhos educacionais e sacerdotais desdobraram-se com os "Grupos de

Jovens", "Grupos de Casais", "Apostolado da Oração", numa interação necessária,
oportuna e benéfica com o meio rural esmeraldense, acostumado às convocações
caiomartinianas, desde 1948, quando ali se instalou o primeiro centro de educação.

As comemorações religiosas organizadas pelo Padre Mário eram concorridas,
bem como as edificantes cerimônias da Semana Santa, com todo o figurado dos
episódios do drama do Nazareno, apresentados pelos nossos alunos.

Não me esqueço da cena de Pilatos lavando as mãos na varanda de seu Palácio
em Jerusalém (a casa da Diretoria, cujas pilastras lembram o locus real); depois o
cenário de Jesus pregado na cruz, apresentado, numa noite de luar, tendo o bosque
como fundo, e as tochas ardentes iluminando o ambiente; o lúgubre cântico das
Marias Beús; a súplica da Verônica revelando as feições impregnadas em seu manto
pelo sangue do rosto dilacerado do Cristo.

«O, vos Omnes
Qui transites per viam,
Attendete, et vidente
Si est dolor similis
Sicut dolor meo?»8°

Ó vós todos os que passais pela via, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor!"
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Os sons secos, tristes, das matracas da quaresma, perdiam-se ao longe. O
silêncio era comovedor.

00
A administração da nova Paróquia solicitou à Presidente da Fundação a

construção de três cômodos junto à Igreja, aproveitando outras dependências, para
um local mais apropriado às atividades do novo Vigário.

A colaboração veio espontânea de todos os funcionários, amigos, fazendeiros
da região, porque sabiam do valor da presença daquele pastor, não só junto às
ovelhinhas caiomartinianas, mas à terra esmeraldense.

Infelizmente, a alegria foi passageira. Dom Serafim veio nos comunicar
que iria transferir o Padre Mário para outras atividades, urgentes, em Belo
Horizonte.

Desta vez, não aceitei, submissa, as ordens de nosso Arcebispo. Supliquei,
chorei... dizendo:

- O Padre Mário é o meu braço direito, Dom Serafim!

- Dona Márcia, a Igreja precisa de um Sacerdote, como o Mário, na igreja de
São Cristóvão, Lagoinha, na capital mineira.

À vista das argumentações de Dom Serafim, cedi, novamente, com humildade.
O quadro foi desolador: o povo do velho bairro da região metropolitana de Belo
Horizonte lamentava a saída de seu pároco, e nós, os da família caiomartiniana,
entrávamos chorando na bela Igreja da Lagoinha, acompanhando o nosso Padre
Mário para cumprir aquela nova missão.

Hoje, estou tranqüila e feliz, porque são evidentes os trabalhos sacerdotais
e sociais da Igreja de São Cristóvão, naquela populosa comunidade. O Padre Mário
procura evangelizar os seus paroquianos, enaltecendo, cm suas pregações, a figura
de São Cristóvão, o Santo Protetor dos Motoristas, realizando encontros, palestras
e a tradicional procissão de São Cristóvão, com veículos desfilando pelas ruas da
capital mineira, terminando a carreata com a bênção dos carros, caminhões,
motocicletas e carroças. Mário é o jovem guia espiritual, o amigo do motorista
que arrisca sua vida no seu dia-a-ia para a sobrevivência própria e da família. Sua
palavra traz a todos a desejada proteção, o conforto, a tranqüilidade, aos moradores
simples de uma "urbe" tumultuada pelos crimes, violência, mendicância, assaltos
e furtos. Que Jesus o proteja, meu querido Padre Mário, em seu difícil mister
sacerdotal.

UM
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Na impossibilidade de contar, neste meu depoimento, a vida de centenas de
ex-alunos que labutam também, em diferentes setores da vida pública e particular do
Estado e do país, realizando trabalhos humanitários, em favor de um mundo melhor,
quero homenagear a todos, na pessoa do nosso Padre Mário, dirigindo encômios aos
ex-alunos, onde estiverem neste momento: ao Ministro, aos engenheiros, médicos,
enfermeiros, advogados, sacerdotes, militares, economistas, cientistas, professores,
pedreiros, carpinteiros, agricultores, mecânicos, pintores, alfaiates, sapateiros,
servidores públicos, enfim, à gama de saudosos ex-alunos que saíram dos "férteis
canteiros" da Caio Martins.

Como Presidente da Fundação Caio Martins, patrocinei, também, a Cerimônia
de Ordenação, a pedido de Dom Serafim, de Araíldo José dos Santos, natural de
Niterói, com atividade pastoral em Minas Gerais. O Padre Araíldo tem dado
assistência às crianças do Centro Integrado de Esmeraldas. Na sua ausência os cultos
realizam-se pelos irmãos Professor Tarcísio Teodoro Duarte e Tiago Teodoro Duarte,
filhos de nossos saudosos amigos José Teodoro da Silva e Jovenila Alves Duarte. O
casal "Seu" Zico e Dona Nhanhá é natural da região e apaixonou-se pela obra quando
a conheceram, passaram a colaborar em todas as atividades, inclusive nessa
complementação religiosa. Quando começaram as discussões, inclusive na Escola,
em torno da candidatura do Manoel a Deputado Federal, houve um momento em
que, apavorada, a Dona Nhanhá me alcançou e me disse surpreendentemente e com
toda a simplicidade:

- Dona Márcia, eu não vou votar no "seu" Manoel, soube que se ele ganhar
vai se mudar para Brasília e vai levar a senhora com ele. Assim, eu já quero
contar para a senhora, vai faltar o meu voto, pois eu não quero que a senhora vá
embora.

Eu abracei a grande amiga dizendo:

- Fique tranqüila, D. Nhanhá, vai dar tudo certo.

Manoel foi para Brasília, não abandonou a Obra, nem os amigos e, mais do que
tudo, continuou semeando, assim como "os Jesuítas semearam o Cristianismo"; o
esforço continuou sendo sempre edificado, vivo e atuante, através de seus alunos,
verdadeiros apóstolos para o trabalho, visando ao Bem-Comum.
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6 Míscígenaçá"o em Caio Martins
Aadequada consideração das questões relativas às naturais demandas de

minorias étnicas, religiosas e culturais sempre constituíram preocupação da Caio
Martins. Referimo-nos aos aspectos religiosos, ao dedicarmos espaço nestas nossas
memórias ao significativo trabalho desenvolvido pelo Padre Mário, cuja formação
primeira ocorreu dentro das nossas Escolas. Aliás, como enfatizado em publicação
paroquial de sua Igreja São Cristóvão, pelo nosso querido Mário, quando recebeu o
índio Namon Oseas da Tribo dos Guajajaras:

"No Evangelho de São Mateus 11,25,27, Jesus bendiz ao Pai por ter escondido
a percepção do Reino aos grandes, revelando-a aos pequeninos. Mas os pequenos de
hoje são os excluídos, os marginalizados, os que não têm vez, nem voz. Os índios,
tantas vezes massacrados no passado, desrespeitados até mesmo por processos
tirânicos de evangelização, gerados no passado pela própria Igreja, constituem um
grande exemplo de exclusão. Trata-se de uma raça que continua lutando e clamando
por seus direitos. E a luta pela sua inclusão é um espaço a mais em busca do verdadeiro
Reino de Deus"."

As questões étnicas assumiram também importância nas nossas cogitações e
nos nossos trabalhos e, nesse sentido, recebemos, em 1995, um grupo de índios - ou
descendentes diretos de grupos indígenas da tribo dos Guajajaras - procedentes de
Imperatriz, na região de Araribóia, área demarcada no Estado do Maranhão (onde
ainda há uma população indígena com perto de 8 mil índios, segundo o índio Namon).
Foram recebidos na Escola Caio Martins para um processo de aprendizado,
especialmente na área de Agropecuária. Alguns deles eram já casados e pertencentes
a um mesmo grupo familiar:

Boaventura Belizário; Davi Soares Milhomem; Dorly Bandeira Com Xi;
Gladistone Almeida Souza; João Bandeira; Jordano Souza Guajajara; Luiza Carlos
Gomes Guajajara; Oséas Filho Santos Guajajara (Namon); Raimundo Cohpeyht
Krikrat; Sônia Boné de Souza Silva; Tânia Marta da Silva Rodrigues; Ubiraci
Carvalho Guajajara (pais dos componentes Guajajara); Ubirajara Guará; Vanilda
Cardoso; Raquel Bandeira; Paulo Belizário; Ricardo Guará; Ubirajara Carvalho
Guajajara Filho e Moisés Gomes Guajajara.

Ver publicações da Igreja Católica de São Cristóvão, assinadas pelo Padre Mário - A questão das Imagens na
Igreja Católica e Um Indio Guajajara fala sobre o seu Povo, 1995.
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Conforme revelado pelo Namon Guajajara, a intenção dele ao estudar na
Caio Martins foi a de levar para sua tribo o conhecimento adequado, para aplicar
com os demais índios, reconhecendo que sua agricultura é rudimentar, primitiva, até
predatória, pois foram obrigados a abandonar tecnologias milenares de caça, pesca e
extrativismo sustentável, e a adotar agricultura intensiva ao serem confinados em
reserva.

Seus costumes, sua religião natural, sem templos, foram respeitados.
Diferentemente dos católicos de hoje, como articulado pelo Padre Mário, que respeita
suas crenças e celebra em sua língua, outras religiões inibem seus costumes e festas,
como a da Moqueada, que enaltece o rito de passagem da puberdade da moça indígena.
O homem branco tem trazido doenças, homossexualismo e prostituição, assim, Caio
Martins, com seu forte referencial de respeito e fortalecimento de valores de origem,
possibilitou a preparação desses grupos para a assunção de funções de liderança
ampla em suas aldeias.

64 Museu e a Casa da Memória
Com o passar dos tempos, a Caio Martins sentiu a necessidade de relembrar,

em todos os sentidos, os seus primeiros anseios, as lutas para a edificação de sua
estrutura física e humana e, especialmente, a memória das ações e dos fatos ligados
aos seus primeiros colaboradores, muitos já avançados na idade, varões provectos a
serviço da causa da criança.

A antiga e eficiente máquina "Kodak" gravava, sem parar, dentro de sua
engrenagem - de um modelo ainda modesto - os instantâneos que impregnavam a
luz na celulose.

Registrava a alegria contida nos semblantes quando se realizaram inaugurações
de novas obras; a tez compenetrada das crianças no trabalho nas oficinas; fotos de
visitantes ilustres entusiasmados com o que viam; e outros fatos importantes:
flagrantes de amigos, de cooperadores abnegados, de alunos, e de muitos anônimos
em meio à multidão que acorria a cada nova chegada de uma "Bandeira", de paisagens
ainda intocadas, dos rios, das matas, dos lugares por onde Caio Martins andava e
marchava, levando seus lemas e filosofia de vida

Manoel tornou-se autodidata e expertna exigente arte fotográfica, por exigência
de ofício e por antecipar seu emblemático significado. Conseguiu registrar, numa
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fotografia inédita, no Parque Municipal de Belo Horizonte, a Primeira Bandeira,
com o grupo dos 18 alunos que dali saíram para construir a Granja Caio Martins, de
onde proviriam, como num sistema de vasos comunicantes, todos os demais núcleos
caiomartinianoS.

Estas sementes, levadas para o solo esmeraldense, germinaram e vêm dando
frutos maduros e nutritivos há 57 anos.

o00
O Museu foi instalado no Centro Integrado de Esmeraldas, com o acervo de

que eu dispunha em minha casa, e já contando com a preciosidade maior que havíamos
conseguido: os pertences pessoais do menino Caio Martins, incluindo objetos

oferecidos à obra por Dona Branca e o Senhor Raimundo Martins, os progenitores
da criança homenageada. Assim, temos a sua pequena cama com os lençóis e a colcha,
o fardamento que Caio vestia no dia do pavoroso desastre, a camisa e calça curta
ainda com manchas de sangue. As meias compridas, com elástico, as botinas, o chapéu
de feltro cinza, de formato típico escoteiro, mochila, cantil, bastão com flâmulas
indicativas da tropa, cinto com o emblema da flor-de-lis, os lenços coloridos que
eram amarrados ao pescoço com cordéis, e que eram utilizados para atar os "nós",
representativos das boas ações diárias no "serviço" de interesse do "mais fraco que
sempre deverá ser ajudado pelo mais forte". O gesto de continência com as mãos
rentes às têmporas, em que o polegar se sobrepõe ao mínimo, e os demais dedos ficam
eretos e perfilados, expressa a união de todos em estado de permanente vigília e a
consagração da dedicação aos que mais precisam, sempre acompanham a jovial
saudação "Sempre Alerta!!".

Todos os acessórios necessários à vida do escoteiro-padrão estão ali. Possuímos
também o diploma do curso primário, das medalhas, dos boletins mensais do Colégio
Afonso Arinos, em Belo Horizonte, composições escolares que já revelavam o caráter
de correção e de disposição para o trabalho abnegado, retratos familiares, jogos
infantis, dominó... Enfim, lá está o Caio em sua infância interrompida tão
precocemente.

00
Com o desaparecimento de Manoel de Almeida como Presidente da Fundação,

atendi ao apelo dos melhores colaboradores e ex-alunos caiomartinianos, que acharam
por bem colocar, ao lado da estufa de vidro onde se encontravam as lembranças e
pertences de Caio, a galeria do idealizador da Obra, em que se colocariam: a farda de



lQw,g
598 - Márcia de Sousa Almeida

gala da Polícia Militar (calça de flanela branca e túnica azul-marinho" , alamares
(cordéis trançados) dourados, medalhas de mérito, o boné branco, as platinas de
tenente a coronel, o inconfundível boné marrom, com que ele se protegia do frio, e
que encobria sua basta cabeleira branca nos seus últimos momentos entre nós, o
cachecol xadrez, os óculos de aros grossos, a espada (ganha como prêmio do primeiro
lugar da turma do Departamento de Instrução - DI, das mãos do Governador do
Estado, Dr. Benedito Valadares), diplomas, certificados e outras honrarias, além de
retratos mais significativos.

Coloquei prateleiras apropriadas de vidro: com a fotografia da catástrofe da
Serra da Mantiqueira em 19 de dezembro de 1938, fotos das autoridades que visitaram
Caio Martins, a valiosa fotografia dos 18 primeiros alunos. Foram colocados, também,
painéis de todos os seis núcleos, com fotografias dos primeiros momentos e as mais
atualizadas, quadros e estatísticas de produção, patrimônios, variação de matrículas
e quadros nominais de internos e externos, avaliação de alunos proeminentes.

Deixei no Museu todo o meu acervo de filmes, discos e publicações em torno
da Caio Martins. O primeiro filme "Farei de Ti um Homem", filmado na bitola de
35 milímetros (hoje transformado em videocassete), e que apenas era exibido no
Cine Brasil, quando patrocinado pelo Governador Juscelino Kubitschek, além do
filme da apresentação dos alunos no Auditório da Rádio Inconfidência, no primeiro
ano de aniversário da Granja-Escola e vários outros de entrevistas, filmados em
Super 8 ou Videocassete, e com som registrados em fitas de gravação. A minha filha
Maria Cwli dispõe de fitas de vídeo, com narrativas do Senhor Romero Machado,
entusiasta do escotismo, em Belo Horizonte, e testemunha ocular do desastre, com
depoimento sobre os últimos momentos do menino Caio, e que se encontra em
edição para inclusão no acervo cultural.

Quando ainda Presidente, cheguei a elaborar uma Portaria em que alertávamos
Diretores, Professores e alunos quanto ao valor pedagógico, cultural, social e cívico
da Casa da Memória, antigo museu, naquela comunidade-escola. A mudança do
nome consagrou o sentido de que a Casa devotar-se-ia a guardar a memória, mas
agregando os novos fatos que, num sentido dinâmico, permitiriam o registro
cumulativo de conquistas e o prosseguimento da história, com um sentido, portanto,
mais vivo e atualizado.

Assim, a visitação dos alunos do 10. e 20 . graus passou a ser adotada com
planejamento sistemático e orientada para a pesquisa, sendo assumida sua coordenação
pelos Diretores da Escola de Santa Teresa e pelo Diretor do Centro Integrado.

A mesma farda com que ele se casou.
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No roteiro de visitas de autoridades, educadores, convidados especiais; e no
dia Primeiro de Maio, Dia do Ex-aluno, ficou estabelecida a inclusão, no programa,
de visita à Casa da Memória. Nessas ocasiões deverá ser promovida a apresentação
de peças e registros contidos ali, por professores e por alunos dos cursos do 2 0 . grau
que tenham desembaraço para tal mister.

O Governo não oferece oportunidade no Orçamento para semelhantes
trabalhos. Assim, o Museu, a "Festa da Criança", as comemorações juninas, as festas
oficiais das datas nacionais e estaduais, e a programação para projeções de cinema,
tv e vídeo, tiveram, sempre, todas as despesas cobertas e assumidas inteiramente sob
a minha responsabilidade.

65 Educar,. Cantando
A"Música é a arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao

ouvido" e "Cantar é rezar duas vezes", consoante o preceituado no dizer tradicional
e popular.

A música é a arte de manifestar os diversos aspectos da nossa alma, mediante
os sons. Pensando desta forma, a música participava de todas as atividades das nossas
crianças, sendo levada às salas de aula, aos lares, à comunidade, permitindo a alegria
de viver sempre cantando.

00
Os nossos meninos, que 'começaram os seus primeiros dias na "Granja"

cantando, de Lucília Vilia-Lobos, o "Hino ao Sol", numa louvação modesta ao
Astro-Rei, hoje rendem loas à Nona de Beethoven...

Um dia, junto de D. Helena Antipoff, em visita informal à nossa Caio Martins,
passaram à nossa frente duas jovens alunas carregando, num improvisado varal, duas
latas de lavagem para os porcos. A fisionomia delas era de repugnância ante aquele
material malcheiroso que conduziam, prestes a derrubá-lo...

Compreendi logo aquela repulsão. A dois passos delas, falei alto:

- Cantem! Cantem!
E iniciei uma cantiga para elas continuarem...

- Alecrim... Alecrim dourado...
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Ao voltar, D. Helena, abraçou-me, comovida.., compreendendo a capacidade
de a música permitir que a gente possa abstrair-se das piores coisas e das tarefas mais
desagradáveis, substituindo o nosso mau humor pela sensação de bem-aventurança e
paz conosco mesmos e com tudo de desagradável que nos rodeia.

O Projeto "Quatro Cantos"

A convite da Diretora do BDMG Cultural, Dra. Marília Salgado, filha de
nosso saudoso Dr. Clóvis Salgado, o Coral da Caio Martins apresentou-se em campo
aberto, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, numa das mais significativas
homenagens à figura do lendário Zumbi, por ocasião de seu tricentenário.

O repertório era eclético e, especialmente, dedicado à música de miscigenação
etnográfica, partindo do colonial, o clássico, até enveredar na música contemporânea,
com destaque também para o popular e o folclórico.

O BDMG Cultural patrocinava, nessa época, o Projeto "Quatro Cantos -
Coral na Praça", levando para a mais bela praça da capital mineira dezenas de outros
corais convidados, de Minas Gerais.

Sob a regência do Maestro José Garcia de Jesus, responsável pela organização e
apresentação do Coral da Caio Martins, trouxe para o evento um selecionado
repertório que emocionou o povo que o ouvia, naquela noite de junho.

O programa apresentou um número intitulado "Zumbi", de natureza
folclórica e composta por autor desconhecido; um tema clássico da "Nona
Sinfonia", de Beethoven, "Jesus, Alegria dos Homens", de J. S. Bach; "Va, Pensiero"
(III Ato da Ópera Nabucco), de Giuseppe Verdi; e, sempre previdente, ainda
dispunha de mais três músicas de reserva, "Peixe Vivo", "Luar do Sertão" e "É a
Ti, Flor do Céu".

Vieram 100 figurantes para a composição do coral: rapazes, moças e alguns
professores. O palanque da Praça da Liberdade, no entanto, não pôde acomodar todo
o grupo, apresentando-se somente 50, o que não impediu que os outros garotos
assistissem à apresentação de seus colegas; que cantassem, mesmo assim, internamente,
de onde se encontrassem, e depois passeassem pela praça, cheia de música por todos os
lados e também de muitas pessoas bonitas. Muitos alunos estavam deslumbrados ao
virem à capital pela primeira vez. A nosso convite, estavam na Praça amigos e familiares
prestigiando os nossos pequenos cantores.

João Lincoin, sempre amigo dos alunos, ofereceu um lanche à turma, antes do
regresso a Esmeraldas.
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Uma outra oportunidade foi oferecida ao Coral quando voltou a Belo Horizonte,
volta à capital, dessa vez nos Jardins do Palácio da Liberdade, com a apresentação de
músicas de Beethoven, Bach, Verdi e outros, recebendo muitos aplausos dos presentes.

No aniversário da cidade de Januária, o Coral homenageou com rico repertório
a cidade-mãe do criador das Escolas Caio Martins - Manoel de Almeida.

Na festa do "Jubileu de Ouro" da obra, em São Francisco, o Coral recebeu
também a ovação daquele povo amigo.

66 Prestando Contas
Durante todo o tempo em que estive como Presidente da Fundação

Educacional Caio Martins (onze anos, oito meses e seis dias), assumi o compromisso
de zelar pela execução de todos os atos administrativos, programas pedagógicos e
sociais, procurando manter sempre acesa a chama e a mística do ideal caiomartiniano,
responsável especial pela sobrevivência da obra cinqüentenária.

Como vimos, a Fundação é constituída por uma rede de Centros e Núcleos,
situados nos municípios de Esmeraldas, Buritizeiro, Januária, São Francisco,
Juvenília, Riachinho (Urucuia). Nessas unidades mantêm-se o Ensino Fundamental
(la a 8a série) e o Ensino Médio (Curso de Magistério da la a 4' série e Técnico em
Agropecuária).

Enriquecendo a educação dos menores assistidos, a Fundação mantém um
sistemático trabalho de sondagens semi-profissionalizantes, de profissionalização e
aperfeiçoamento em todas as unidades operacionais, em um conjunto de oficinas
artesanais, salas-ambiente, onde os menores são profissionalizados e têm a
oportunidade de conhecer as diversas opções do mercado de trabalho para uma
futura e decisiva opção profissional.

Além das Unidades/Sedes, algumas têm subunidades que, sem descaracterizar
os objetivos educacionais do Programa Geral da Instituição, enfatizam a integração
comunitária.

Devo ressaltar que houve, desde o início da obra, e especialmente no meu
período de gestão, enquanto Presidente da Instituição, um esforço permanente de
todos os Diretores e Administradores dos Núcleos, na busca dos meios e das condições
para a melhoria e otimização do processo caiomartiniano, que poderia ser
fragmentado, diante das inúmeras dificuldades que constantemente ocorrem nas seis
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unidades operacionais. Mas quase sempre milagrosamente surgia, para compensar, a
força do abnegado pessoal que forma o seu quadro de educadores eméritos, a força
de ex-alunos e da boa gente, operosa, sincera, das regiões onde a obra encontra-se
inserida.

Esta troca de favores e de experiências sensatas forma uma argamassa humana
tão poderosa, que é capaz de transportar montanhas, jorrar águas dos acúleos e brotar
das diferenciadas espécies de plantas néctar saboroso e nutritivo. Muitos dizem:

- Caio Martins é uma obra abençoada porque aqueles que a amam não
conhecem a tristeza, nem a desesperança, nem a dor.

Todos acreditam numa luz que vem do Alto, e a Fé está sempre presente em
seus corações.

Dificilmente poderíamos enumerar todos os esforços feitos em favor das unidades
em que as atividades educativas se desenvolvem em ambiente pedagógico salutar, com
a ajuda desprendida de bons professores, servidores, amigos e alunos da obra.

A principal característica dos trabalhos desenvolvidos pela Caio Martins
prendeu-se, principalmente, à adaptação do programa idealizado a uma política de
contenção de gastos públicos adotadas pelo Estado, com reflexos muitas vezes
negativos para a qualidade do sistema preconizado, e que vem sendo posto em prática,
desde os primeiros dias de sua criação em 1948.

A Escola apenas pôde sobreviver aos momentos de penúria dos cofres públicos,
pois, em decorrência da filosofia de se contar apenas, ou especialmente com as
"próprias pernas", os educandos ajudam a prover os recursos de que necessitam para
sua própria manutenção. Isto é edificado com irrestrito respeito à legislação pertinente
ao trabalho do menor, pois que a jornada é realizada em bases pedagógicas, e a
produção orientada inteiramente para o aprendizado, segundo o sistema educacional
adotado.

A expansão dos objetivos sociais na reestruturação da Obra constitui, portanto,
projeto ambicioso para alargar os horizontes educacionais, dimensionar sua estrutura
física, aumentando a capacidade de atendimento às crianças e às regiões pobres dos
Estado.

E, nesses anos todos, a auditoria de gestão administrativa e a avaliação realizada
pelos órgãos do estado aprovaram plenamente a boa aplicação dos recursos consignados
à obra e ao uso adequado dos recursos por ela diretamente gerados nas suas atividades,
e eu disponho de atestados disso, durante a minha permanência no cargo.
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Insisto em afirmar que não é fácil destacar todos os principais acontecimentos
ocorridos em uma obra social como a Caio Martins, durante quase doze anos de
trabalho, em unidades que possuem características próprias, hábitos, costumes,
crenças, singularidades da língua, mantendo reciprocidade e o respeito mútuos,
dentro de processo de sinergia intra-regional e intercomplementaridade dos núcleos
no sistema como um todo.

A persistência da integração das atividades educacionais produtivas e sociais
com o meio veio, portanto, enriquecer não só a criança, mas o próprio professor, o
rurícola, numa troca de experiências úteis à prosperidade de todos que aspiram a
uma existência saudável e sustentável, em termos de qualidade de vida humana e do
pleno respeito ao meio ambiente.

A criança foi sempre e será o motivo, dentro da Caio Martins, a razão aparente
e subjacente, isto é, do imaginário filosófico e da concretização de ideais, na
consecução dos grandes objetivos.

Procurarei listar alguns dos principais eventos, fatos, celebrações, inaugurações,
enfim, os trabalhos realizados, como decorrência do nosso esforço e de uma valorosa
equipe de educadores e multiplicadores do ideal caiomartiniano, que se acercou da
Presidência para ampará-la na difícil empreitada assumida.

São muitos os convênios com instituições estaduais, municipais, federais;
públicas e privadas, para a realização de obras de infra-estrutura de saneamento, de
energia, de irrigação, de telefonia rural e de comunicação, de transportes, de
abastecimento de água (poços artesianos) e de canalizações; construção e reformas
de prédios, quadras poli-esportivas, postos de saúde e convênios para atendimento
médico; reequipamento de oficinas, maquinário para confecção de roupas (600 peças/
dia), carpintaria/serralheria, formação de esteticistas (salão de beleza); equipamento
de laboratórios e aparelhamento dos núcleos de projetos produtivos de
reflorestamento, irrigação, piscicultura, implantação de pomares, viveiros de
frutíferas; produção de olericultura e grãos; informatização do sistema
administrativo, de projetos e de capacitação em computação; aquisição de veículos;
aquisição de semoventes e programas de inseminação artificial; aquisição de máquinas,
equipamentos de lavanderia, padaria, comodato de veículos, locação de imóveis,
bem como programas de seminários, treinamentos profissionalizantes com órgãos de
ensino rural, industrial e comercial , monitoria e integração com universidades,
cursos de reciclagem, estudos e pesquisas científicas, programas culturais com práticas
em teatro, cinema, multimídia, práticas vivenciais (danças circulares e clássicas) e
programas artístico-histórico-culturais. Mas seria um tanto enfadonho mencionar
tudo, com a especificidade de órgãos e pessoas envolvidas.
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"A filosofia de trabalho educacional da fundacão

[ducaciorral (aio Marfins revela um pro j eto de grande

mérito e inteligencia na solução de problemas que afligem

a população rural mineiro. Ás unidades sediados sempre no

meio rural ou em fazendas-escolar, servem, em sua grande

maioria, regiões socialmente deprimidas do frtado. Nessas

unidades, a criança e o adolescente aprendem a trabalhar, a

gostar da terra e a encontrar motivação de permanência no

campo, atenuando o 
exacto rural e contribuindo para o

permanente desenvolvimento dai comunidades em que

vivem'
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Tudo isso foi feito depois de eu haver garantido que não mais houvesse goteiras
sobre as caminhas das crianças, que foram encontradas alagadas quando assumi a
Presidência, e que não faltassem o pão nosso de cada dia, o lápis, o caderno, a
solidariedade e o amor incondicional dos primeiros tempos.

De qualquer sorte, a Caio Martins dispõe dos registros dessas realizações e da
demonstração dos recursos despendidos ano a ano, nos arquivos, em seu escritório
central, no Edifício Acaiaca, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte.

E, principalmente, as obras estão lá e em cada lugar onde foram edificadas ou
implantadas, para atestarem o esforço realizado nesse tempo em que dirigi, como
educadora que sou e como mulher, uma Obra antes conduzida por um militar, com a
autoridade dos ombros fortes, e um político com grande descortino. Desta vez, sem
recursos militares e políticos, com tão poucos recursos financeiros, ainda que com
insuperáveis recursos humanos.

; Galeria de Presidentes,
a Gratidão da Caio Marfins

Dentro das limitações naturais de uma entidade governamental, a Caio
Martins nunca teve condições financeiras para homenagear, condignamente, aqueles
que colaboraram com a Obra, oferecendo-se a ela, não só pelo valor de seus títulos,
adquiridos através de árduas jornadas intelectuais, culturais e cívicas, no Poder
Público, mas, especialmente, pelo desprendimento e pelo grande amor à causa do
menor carente ou abandonado de nosso Estado.

Manoel de Almeida respeitava e admirava os nobres Presidentes, nomeados
pelo Governador do Estado, e dentre as considerações que emitia, em suas orientações
e palestras, manifestava sempre a necessidade de uma Galeria com retratos dos ex-
Presidentes, para serem cultuados pelos alunos e pelos multiplicadores do trabalho
educacional que as Caio Martins desenvolvem em favor da sociedade mineira.

Sugeria essa lembrança pensando naqueles que devessem ser recordados por
seus efetivos trabalhos, apesar de ele próprio adotar uma postura muito firme,
contrária a qualquer forma de nepotismo, de favorecimento ou culto à personalidade,
evitando sempre a adoção, em inaugurações, de nomes que pudessem cultuar
autoridades eventuais, como se recorda do esforço quando da própria escolha do
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patrono da Escola, ou quando da atribuição do nome de um bandeirante a um barco
que realizaria um trabalho de mérito ao longo dos rios e dos barranqueiros assistidos
pela Obra.

Procurando, pois, atender aos apelos do saudoso idealizador da obra, na maior
simplicidade, colocamos dentre as festividades do Jubileu de Ouro a inauguração da
referida "Galeria dos Presidentes".

Ata da Reunião da Cerimônia de Inauguração da Galeria dos

Ex-Presidentes, nas comemorações do Jubileu de Ouro.

"Realizou-se, 83 no dia 30 de setembro de 1998, às 15:00 horas, na Sede
Administrativa da Fundação Educacional Caio Martins— FUCAM, em Belo Horizonte,
com a presença de funcionários e ex-alunos da entidade, a cerimônia da inauguração
da galeria de retratos dos ex-Presidentes da obra.

Com este ato, a Presidente da Fundação Educacional Caio Martins encerrou
as celebrações comemorativas do "Jubileu de Ouro" da Fundação. São cinqüenta
anos de relevantes serviços prestados à causa do menor carente e do homem do
campo. Longa e insistente caminhada, percorrendo o caminho dos rios, semeando
serviços e esperança de dias melhores para uma população de campesinos sofrida,
esquecida e isolada das conquistas do progresso.

As Escolas Caio Martins foram sempre a certeza de ajuda para o Homem,
abrindo estradas e descortinando novos horizontes pelos seis municípios, onde se
instalaram.

A solenidade foi aberta pela Presidente Professora Márcia de Sonsa Almeida
que, após descerrada a bandeira caiomartiniana, que recobria os retratos, pela
funcionária Maria de Fátima Aip im da Paixão, fez breve apresentação dos
homenageados, cabendo ao Coronel Reinando Veriano dos Santos, destacar as
atividades desenvolvidas pelos Presidentes homenageados.

Estavam presentes o Desembargador Antônio Pedro Braga e o Procurador de
Justiça José Gaspar Nogueira. O Desembargador José Américo de Macedo, falecido,
estava representado por sua filha Maritana Macedo Alves de Rezende. Não esteve
presente o Ex-presidente Dr. Joaquim Ferreira Gonçalves, por motivo de saúde, e foi

' lbid - Atas de Reuniões - Arquivo Documental da Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM - Órgão
Integrante do Sistema Operacional de Educação - Pessoa Jurídica de Direito Público - Lei n 0 . 10623, de 16 -
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representado pelo Prof. Jonas Batista Pereira. Após a solenidade, foi servido um
coquetel aos presentes".

Resumo Histórico dos Ex-Presidentes da

Fundação Caio Martins - FUCAM

• Desembargador José Américo de Macedo
O primeiro Presidente da Fundação Educacional Caio Martins— FUCAM,

cumpriu mandato de 3 anos, no período entre 1976 e 1978. Durante a vigência de
seu mandato, a Fundação organizou-se administrativamente, sendo elaborado o seu
Estatuto, o Regimento Interno, Primeiro Plano de Cargos e Salários e a elaboração
do Programa de Trabalhos da Entidade: Modelo de Educação Integral. No último
ano de seu mandato, foram iniciados os estudos para a criação da Escola de Ensino
Médio do Centro Integrado de Educação.

• Dr. Joaquim Ferreira Gonçalves
Foi eleito pelo Conselho de Curadores para um mandato de três anos: 1979 a

1981. Durante seu mandato, a Fundação deu início à operacionalização de seu
Programa de Trabalho: Modelo de Educação Integral, onde todas as atividades
passaram a ser realizadas através de Projetos, gerenciados pelos alunos e buscando a
interação entre a teoria e a prática. Foi instalada no Centro Integrado de Educação,
em Esmeraldas, a Escola de Ensino Médio "Helena Antipoff, com regulamentação e
certificação dos Cursos de Magistério e Técnico em Agropecuária.

• Desembargador Antônio Pedro Braga
Esteve na Presidência da Fundação Educacional Caio Martins durante dois

mandatos: 1982 a 1984; e de 1985 a 1987. Já conhecia a Fundação, desde o início
dos trabalhos, ainda sob a antiga denominação de Granja-Escola Caio Martins, sob
a administração da Polícia Militar de Minas Gerais. Amigo fraterno do saudoso
Coronel Almeida, colaborou, em diversas épocas, com os trabalhos das Escolas, na
condição de Deputado Estadual e Secretário do Interior e Justiça do Governo do
Estado de Minas Gerais. Admirador do Coronel Almeida, sempre se referia às escolas
e aos amigos com muito carinho e amizade. Arguto observador e caráter alegre,
deixou sábias lições para os alunos e funcionários da Fundação que tiveram o privilégio
de conviver com sua presença. Nesse período, a Fundação alcançou muitos objetivos
dentre os previstos no seu programa de trabalho, o que fez com sabedoria, bom
senso e extrema preocupação com o alcance da qualidade e da eficiência do sistema
educacional.
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• Procurador Dr. José Gaspar Nogueira
Esteve na Presidência da Entidade no triênio 1989 a 1991, numa época difícil,

com um quadro de pessoal defasado, quando os funcionários colocados à disposição
da entidade retornavam aos órgãos de origem, por exigências da administração
estadual, ou mesmo, em busca de melhoria salarial. Foi um período de profundas
transformações no bojo das mudanças do regime "celetista" para o "estatutário", e
que veio a influenciar decisivamente os trabalhos e as mudanças da estrutura
organizacional da Entidade.

, 
Q Jubileu de Ouro da

VO Fundação Caio Martins
As comemorações do Jubileu de Ouro, isto é, dos 50 anos de existência das

Caio Martins, a serem completados em 3 de janeiro de 1998, foram iniciadas no
decorrer do ano de 1997, abrangendo todas as atividades dos seis Centros componentes
do Sistema, ou seja, nos Lares, nas Escolas de I' o' e 2. o' graus, nas Oficinas Artesanais,
nos Centros Sociais e de Desportos, nas Igrejas.

As reuniões, planejadas ou espontâneas, em qualquer recinto, ensejavam uma
oportunidade de troca de experiências, apresentação de subsídios valiosos para conferir
maior grandiosidade na apoteose final. Após esses encontros, nos quais se discutia e
estudava a melhor localidade para a realização dos festejos finais do Cinqüentenário,
ficou determinado que a concentração desses eventos seria no Centro de Treinamento
de São Francisco, na cidade de São Francisco.

As argumentações que favoreceram a escolha daquele Centro foram justas,
razoáveis e aceitas devido às confortáveis acomodações que aquele núcleo oferece:
lares bem equipados, salas de aula, galpões para exposições, quadras de esportes,
refeitório comunitário, parque de brinquedos, praça aquática e demais equipamentos
infra-estruturais. Em decorrência dos investimentos ali realizados, aquela unidade
está capacitada para receber mais de mil convidados.

Por outro lado, na cidade de São Francisco, os amigos ofereceram apoio
precioso na forma de acomodações adequadas e outros aspectos de logística de
transportes, que foram acrescidos às disponibilidades do Centro. Da mesma forma, o
Clube dos Promotores, por intermédio do Dr. Jarbas Caetano Soares, ofereceu
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acomodações aos visitantes especiais, entre os quais, Prefeitos das cidades do norte
de Minas, autoridades e representantes de órgãos e entidades públicas e da sociedade
civil, de Brasília e de Belo Horizonte.

Salienta-se que a Prefeitura de São Francisco, superando expectativas, além
de toda a cobertura em diversos aspectos requeridos, teve à frente, como garantia de
qualidade e maior brilho, o próprio Prefeito Dr. Oscar Neto, o querido amigo Kato,
que pessoalmente assumiu a liderança de todas as providências necessárias.

A ajuda valiosa dos professores da Escola Estadual Alice Mendonça Caetano,
liderados pela dinâmica Diretora Inês de Fátima Vieira de Sousa, foi decisiva na
condução fundamental dos trabalhos de interação com o corpo de alunos em todos
os seus mínimos detalhes de maneira a garantir irrepreensíveis apresentações
coreográficas, especialmente no desfile final. Para tanto, foram elaboradas e lançadas
normas que ordenaram o disciplinamento dos diversos eventos integrantes do
desenvolvimento do marco cívico.

Programação do Jubileu - 23 a 27 de setembro de 1997

1. Deslocamento das delegações das unidades da FUCAM, com destino a São
Francisco;

2. Alvorada festiva com participação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros
da Política Militar de Montes Claros;

3. Confraternização inicial no Salão Comunitário;
4. Apresentação das Atividades Desportivas - Maratona Jubileu de Ouro durante

todo o transcorrer da semana;

S. Solenidades religiosas na Igreja Matriz, com celebração de Missa em homenagem
ao aniversário de nascimento do fundador da obra, Coronel Almeida;

6. Cerimônia noturna do "Fogo do Conselho" formado por Tropas Escoteiras
das Seis Unidades, na Quadra Esportiva;

7. Sessão Solene para a entrega de Diplomas de Beneméritos da Fundação
Educacional Caio Martins, no Clube Social da Cidade;

8. Desfile Cívico Monumental, com apresentação de alegorias alusivas à Obra e
seus fundadores: com desfile de faixas, apresentação de Fanfarra da Escola
Estadual Alice Mendonça Caetano, marcha das tropas escoteiras das unidades
e das delegações diante do Palanque de Honra;

9. Baile de Encerramento;



PARTE V
Semeando e Colhendo - 611

10.Homenagem especial aos Prefeitos de Juvenília, Januária, São Francisco,
Riachinho (hoje, Israel Pinheiro), Buritizeiro e Esmeraldas, pela excepcional
cobertura e apoio à realização do Jubileu de Ouro e Benfeitores da Obra;

11.Homenagem ao Coronel Vicente de Paula Queirós e ao Major Domingos Sávio
dos Santos, ambos ex-alunos da Caio Martins, que representaram o Comando
da Polícia Militar de Minas Gerais naquela confraternização;

12.Realização de Missa na Igreja Matriz de Santa Tereza, no Centro Integrado de
Esmeraldas, como agradecimento às bênçãos recebidas; e encerramento das
festividades relativas ao Jubileu de Ouro.

00
Para o êxito desse acontecimento inesquecível, muita gente amiga ofereceu

seus préstimos, colaborando com a grandiosidade do evento.
Mas, como Presidente da Obra, quero realçar o trabalho do coronel Reinaldo

V. dos Santos, dos assessores, amigos e funcionários do meu Gabinete, do 15. 0 andar
do Edifício Acaiaca, em Belo Horizonte; do Diretor do Centro de Treinamento de
São Francisco, Senhor Bernardino Mendes dos Santos e de sua esposa Analice, o casal
perfeito que deu todo o apoio e hospitalidade aos que se hospedaram em seu próprio
lar; a dedicação e o carinho de todos os funcionários do Centro de São Francisco; a
presença dos alunos da rede escolar, principalmente os da Escola Alice Mendonça
Caetano, que abrilhantaram os festejos nas belíssimas apresentações coreográficas; a
alegria da fanfarra e o esplendor físico de seus desportistas.

Ao povo de São Francisco, que vibrou à passagem no desfile do jovem
representando Manoel de Almeida aos 18 anos, fardado como nos anos 30, com seu
fuzil metralhadora Hot Kiss, com a fisionomia estampando um largo sorriso, próprio
daqueles que vibram com o dever cumprido no bravio desempenho que mereceu
condecoração após vitoriosa campanha, encetada na divisa de Minas com a Bahia, e
que depois ali retornou, mais tarde, levando educação e afeto, a eterna gratidão de
sua família Almeida.

Alguns Destaques Sensíveis

A beleza da confraternização entre os participantes verificava-se
particularmente no período noturno, durante o transcorrer do emblemático "Fogo
do Conselho", cerimônia ritualística que agrega os escoteiros numa roda (que não
tem fim nem começo) em torno do ideal de transformação que o elemento fogo
representa, assim como, no Salão Comunitário, quando eram franqueadas as
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encenações de alunos, revivendo os fatos que rememoravam as cálidas lembranças
que compunham a gênese da implantação dos núcleos caiomartinianos;

Viver novamente aqueles momentos de beleza, das lutas e das dificuldades, de
toda ordem de sofrimentos injustos impostos à Obra irmanava a todos num só
sentimento de união fraterna, coroando de forma inefável, com as boas vibrações ali
despertas, a todos que participavam, tocados da mais viva e sincera emoção;

Assistir à chegada simbólica dos primeiros 18 alunos a Esmeraldas, naquele
velho caminhão Chevrolet. Na imagem evocada, está ele ali parado, como na foto que
registra o fato, pano de fundo para aquelas fisionomias juvenis, naquele instante ainda
repletas de incertezas. Dali as crianças desceram da carroceria e foram ocupar o primeiro
paiol transformado em Lar. Logo sentiriam aquele local simples como sua nova casa e
espaço para uma nova existência de trabalho, aprendizado e realização. Nesse instante,
veio à tona, na memória dos que conheceram o início de tudo, aquela célebre noite de
vigília quando por inspiração divina, foi-nos comunicada a idéia de ali criar uma escola
para crianças desvalidas. Num átimo, veio, enfim, por inteiro, de uma só vez, o
significado essencial de cinqüenta anos de uma bonita história de lutas e glórias;

Rememorar a ocupação do antigo Hospital da Marinha em Pirapora; a inclusão
das Fazendas de Buritizeiro para o trabalho das crianças, liderado pelo saudoso
Raimundo Ângelo, que se tornou Major do Exército Nacional;

Reouvir o diálogo de Manoel de Almeida com os baianos do outro lado do rio
Carinhanha, que queriam saber "o que estávamos fazendo ali e se tínhamos trazido
remédios..."

Reconduzir para o lendário Urucuia, aos grotões e ermas terras, por onde
passaram os escravos de Joaquina de Pompeu, doze destemidos jovens professores,
sonhadores, mas pragmáticos realizadores, para iluminarem com suas luzes de novos
educadores aqueles sertões ainda inóspitos;

Retomar a batalha por recursos financeiros, tão disputados nas lides políticas,
para aplicação em obras de interesse coletivo das cidades que Manoel de Almeida
mais amava: Januária , sua terra natal, e São Francisco, a cidade dos seus primeiros
sonhos juvenis;

Assentar no chão junto aos meninos que ouviram a preleção de Manoel de
Almeida, dissertando sobre onças, peixes coloridos e histórias que empolgaram a
mcninada que compôs as bandeiras;

Auscultar seus corações acelerados, vendo o cintilar de seus olhos brilhantes de
expectativa e, a seguir, correr com eles, felizes, pelas barrancas do São Francisco, do
Carinhanha, do Urucuia, afugentando quero-queros, periquitos e gaivotas; e, em seguida,
vê-los caírem com estrondo nas águas verdes, no aconchego refrescante dos rios amigos.

Reviver tantas criativas travessuras e tantas realizações de homens-meninos.
Haja coração, para sentir tudo isso, sem deixar jorrar novos rios de si mesmos.



PARTE V
Semeando e Colhendo - 613

6 9
Lei Delegada n 39

U / de 3 de abril de 1998
Desde que assumi a Presidência da FUCAM, senti a urgência da melhoria dos

salários dos nossos funcionários.
A aprovação de uma tabela salarial que atendesse às necessidades de nossos

dedicados servidores seria a meta prioritária do meu trabalho junto aos órgãos
governamentais.

Procurei, então, o Secretário da Administração, Dr. José Bonifácio de Andrada
Filho, e organizamos a primeira Comissão de Funcionários da FUCAM, para
elaboração dos referenciais para a reestruturação do Plano de Cargos e Salários e
para a aprovação de uma Tabela que assistisse plenamente os anseios de nossos fiéis
colaboradores.

Desde 1979 foram árduas as tentativas de aprovação e reestruturação da
FUCAM que viessem, com a aprovação de novas bases salariais, evitar o processo de
êxodo para outros órgãos, que se acirrou a partir de 1986, com perda de excelentes
quadros, devido à não-disponibilidade de patamares condizentes com as exigências
das complexas tarefas de educar de forma integrada, como no modelo caiomartiniano:
essas exigem dedicação permanente, diferentemente de outras funções modeláveis
por jornadas e turnos de trabalho.

Com a ascensão do Dr. Eduardo Azeredo ao Governo do Estado de Minas
Gerais, recomeçamos nossos entendimentos junto aos órgãos responsáveis pelas
Finanças Estaduais, quando era sempre alegada a insuficiência de recursos para atender
a todos os reclamos de todas as áreas. Visitei o Secretário da nova pasta de Recursos
Humanos e Administração, Dr. Cláudio Mourão, expondo, em detalhes, as
dificuldades especiais por que passavam os servidores da FUCAM, e, na oportunidade,
convidamos aquela autoridade para uma visita especial à Caio Martins de Esmeraldas.

Visitando-nos, o Secretário ficou, como se esperava, realmente sensibilizado e
vivamente impressionado com o desenvolvimento dos trabalhos de natureza singular
que a obra desenvolvia em favor da criança e do homem do campo, com um número
tão reduzido de funcionários, relativamente à complexidade dos trabalhos e a
extensão territorial na qual esses se projetavam, diante de remuneração tão acanhada,
que apenas não inibia sua continuidade, porque Caio Martins sempre fora movida
pelo combustível do entusiasmo.
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Para se dar uma idéia das disparidades, na época demonstramos que o achatamentosalarial estaria igualando os proventos de um Auxiliar de 
ServiçosGerais e Limpezaaos de um Auxiliar Administrativo, este dispondo de nível de ensino médio, comore

querimento para o exercício do cargo, o que claramente deixava exposto o absurdoda situação reinante e o visível constrangimento entre os servidoresAssim, O Governador Eduardo Azeredo, 
à vista dos pareceres favoráveis doSecretário de Adm

inistração resolveu aprovar o Novo Plano de Salários e a TabelaSalarial da Caio Martins, 
que foi implantada a partir de 1.0 de setembro de 1997,conforme a Lei - Delegada de n.° 39 de 3 de março de 1998.

Ler e consolidar a co
nfirmação da alvissareira notícia no Diário Oficial foigra tificante para mim. Especialmente, senti-me realizada, ao levar ao conhecimentodos dedicados amigos, à causa do menor abandonado, no Estado, a informação deque finalmente tínhamos o nosso trabalho 

reconhecido pelas autoridadesgovernamentais, isso porque realizado de forma honrada, desapegada e eficiente.
Já se passaram seis anos, e a FUCAM não recebeu mais nenhuma remuneraçãocondigna, proporcional ao mérito de nossos fun cionários, e aqui, e ainda, lanço maisuma vez um apelo às a

utoridades para que considerem essa questão como estratégicapara a paz social, e que não pode e não deve ser contingenciada como se fora ummero setor de atividades econômicas

o00
Durante o tempo em que pe rmaneci na Presidência da Fundação estavamvinculados à sua estrutura:
Diretores - como Diretor de Administração e Finanças, o Advogado e CoronelReinaldo Veriano dos Santos; na Diretoria de Educação e Assistência Dona MariaTerezinha Gomes Pinto;

Assistência Médica, Dra. 
Tereza Cristina Pereira de Oliveira; Assessoria dePla nejamento e Controle, Dona Terezinha de Lima Santos e Francisco Batista Filho;Assessoria Jurídica, Dra. Darci Lelis Ferreira; Assessores para Assuntos PedagógicosDr. lonas Batista Pereira e Dr. João Carlos Horta;

Secretária Especial - Fátima AIpim.
Assuntos Especiais - Dirceu Lellis de Moura, Gilda Gonçalves Durães Gonçalves,Wanoelda Paixão Carvalho, Edna Maria Andrade Gomes, António

7larícjo Tolentino de Aguiar, Elias Al pes de Souza,	 Geraldo Tolentino
Assuntos Gerais: Lucia Helena Ta marindo Rocha, Kátia Regina Marquesima, Selma da Conceição Silva Teixeira, Gilmar 

Gonçalves Durães, Jander Vieira,
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Jose Luis dos Reis Soares, Dalberi Lelis, Sandra Maria da Silva, Cristina Aparecida
Bratilieri, Maria de Fátima Bratilieri, Dirce Maria do Santos Lima, Eloísa Helena
de Jesus, Kelly Cristina Tassi, Lelia Lelis de Souza Lage, Lindaires Rodrigues
Ribeiro.

Diretores das Unidades do Sistema Caiomartiniano: José da Costa Filho -

Januá ria; Antonio Aguiar (Julinho) e Fernando Reis Dourado - Esmeraldas; Antônio
Carlos Alves Gonçalves - Buritizeiro; Francisco Ozimar F. Braulino e Murilo Almeida
de Sá - Urucuia; Silvano R. Pereira e Bernardino Mendes dos Santos - São Francisco;
Joaquim Gonçalves Silva e José Luís dos Reis Soares - Carinhanha; e Antônio Aguiar

(Julinho) - Conselheiro Mata;

A todos os funcionários do Gabinete ou das Unidades que, de alguma forma,
contribuíram para a realização dos trabalhos, ao tempo em que estive na Presidência
da Fundação, o meu reconhecimento e as minhas homenagens.

7 Ü p rofessor João Carlos, o Erudito
Q uando falei na inauguração de Brasília, ao viver os primeiros momentos

de nossa nova vida na Nova Capital, lembrei a figura de um jovem e simpático
sacerdote que nos mostrou com desenvoltura os jardins do Palácio da Alvorada.
Conduziu-nos, risonho, pelos gramados e, a partir daí, com maior sobriedade,
quando adentrou uma singela capelinha, em formato de caracol que evolvia
curveteando, espiralado, para o alto, conforme o traço suave do arquiteto-escultor
Oscar Niemayer.

Foi aquele pequeno espaço dedicado às pessoas que, sob as gigantescas pressões
de governar este imenso país, precisassem de instantes de repouso espiritual, silêncio
profundo, próprio para o estado de paz de espírito e para a reflexão detida e mais
ponderada, contando com o sempre presente apoio do Alto, na busca de solução
para as questões cruciais, que requerem liderança, clareza, firmeza e, especialmente,
sintonia com as tessituras ditadas pela vontade do Criador, pois dessas grandes
decisões dependem as vidas de milhões de brasileiros e, mais e mais, passam a atingir,
também, os destinos de pacificação social de todo o mundo.

Ali devia ser o refúgio de nosso corajoso Presidente Juscelino Kubitschek, tão
incompreendido, naquela época tumultuada de sua vida, quando instalava a Nova
Capital no Planalto Central do Brasil, construída para ser a mais moderna e bela do
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mundo e, conforme as profecias de Dom Bosco, capaz de liderar uma nova Era da
Civilização".

O padre João Carlos, tão logo teve conhecimento do nome de Manoel de
Almeida, contou-nos que também era mineiro, de Diamantina, filho de Pedro Duarte
e de Da. Maria Luíza Horta Duarte, pessoas conhecidas e amigas de Manoel, quando
de sua juventude feliz naquela terra.

Os pais do atencioso capelão eram exemplares, de moral austera e eficaz
correção, possuidores de virtudes constantes para a prática do Bem, na tradicional
Tejuco. Ofereceram ao vocacionado filho oportunidade de conhecimentos filosóficos,
culturais e científicos, junto aos Doutores da Igreja, do Seminário de Diamantina,
onde se cultuava a caridade e o amor aos semelhantes, dentro dos princípios basilares
do cristianismo.

Muitos anos depois, numa daquelas peregrinações pelo Estado, amealhando
novas amizades para as futuras eleições, visitamos os velhos amigos de Governador
Valadares, Aurita e o Coronel Altino Machado, os incansáveis defensores da reeleição
de Manoel como representante, também, dos interesses do desenvolvimento regional
do Rio Doce.

Havia uma lista de novas cidades para serem visitadas pelo candidato, fomos
logo à primeira da lista; Santa Maria do Suassuí. O prefeito Juca Lima e esposa eram
muito delicados, e a hospitalidade que ofereciam em seu lar era gratificante.

Realizavam-se as cerimônias da Semana Santa e, como católica, compareci a
todas elas.

Assisti às exéquias da Sexta-Feira da Paixão e ouvi com aguçada atenção as
comoventes palavras pronunciadas no ato de descendimento de Jesus, da cruz. As palavras
como que brotavam fáceis e borbulhantes de uma pessoa visivelmente culta, mas
notavelmente inspirada, naquele momento. A locução que o orador apresentava não
era, em absoluto, decorada, fluía espontaneamente, como ocorre com alguns oradores
sacros, quando parecem tomados por puro êxtase e se comunicam diretamente com o
Mais Alto, e nesses momentos parecem estar ali - mas, distanciados - entregues,
porém, nesse desprendimento levam consigo aqueles que sorvem cada palavra, cada
mínimo gesto, cada pungente simbolização, permitindo aproximar, como que tocados
de um genuíno dom, o rebanho de Deus.

O sacerdote salesiano italiano, na década de 80 do século XIX, sonhara e descrevera os paralelos e
meridianos onde uma terra nova surgiria, e da qual reverteriam fluxos de energia transformadora, mel e leite.
Dom Bosco recebeu visões e premonições georaficamente certeiras de que alguma coisa monumental
nasceria no planalto central, e isso vem se confirmando a cada dia...
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Fiquei naquele momento tomada de profunda comoção e não contive as
lágrimas que correram pelas minhas faces.

A senhora do Prefeito, também emocionada, disse:

- Esse é o Padre João Carlos, coitado!

Contou-me, ligeiramente, fatos da vida daquele ex-sacerdote.

Inteirei-me, a seguir, das circunstâncias ligadas à vida daquele erudito filho
de Diamantina e, chegando à casa do Prefeito, reservadamente, falei com o Manoel
da impressão de que fui tomada quando da oitiva daquelas palavras ditas com o
conteúdo e o tom corretos, como se estivesse dando uma "aula" de espiritualidade,
já intuindo o que poderia significar a descoberta desse dom especialíssimo para os
nossos trabalhos na Caio Martins.

Lamentamos profundamente a situação do filho de Da. Lilica, e, ao nos
prepararmos para o café da manhã, já encontramos assentados à mesa o Prefeito, o
ex-padre João Carlos  uma senhora com uma criança nos braços.

Aconteceu tudo para que o "universo conspirou", e ajudamos a materializar.
Depois de entendimentos com o Manoel, ficou decidido que o Profr ssor João Carlos
viria para Caio Martins, para a sede da Entidade, acompanhado daquela senhora e
da criança; e assim foi, por mais de 20 anos de trabalho, não só na área da educação,
como professor emérito, mas como grande amigo e conselheiro de todos nós, da
família caiomartiniana. Foi destacado seu papel na equipe de trabalho que se compôs
para o desenvolvimento da documentação relativa ao Modelo de Educação Integral, o
nosso Livro Verde, no qual participou com o entusiasmo e a elevação que o
notabilizaram.

A sua morte foi muito sentida, e eu perdi não só o amigo, mas o assessor culto
e pródigo na arte de escrever e falar, de forma articulada e com propriedade, a nossa
complexa língua pátria. O Secretário de Administração e Recursos Humanos, Dr.
Cláudio Mourão, dizia:

- Dona Márcia, a senhora queixa-se da falta de funcionário, mas a senhora
tem um dos melhores funcionários do Estado. São impecáveis e definitivos os textos
da documentação da Caio Martins feitos em comissão com a equipe da Secretaria,
quando o Professor João Carlos participa de sua redação.
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71 Coronel leinaldo, o justo
Tão logo terminaram as festas do "Jubileu de Ouro", uma grande preocupação

aparece no quotidiano de minha vida como Presidente da Fundação.
O Diretor de Administração e Finanças da FUCAM, o nosso querido Coronel

Reinaldo Veriano dos Santos, depois de vários exames médicos e de uma primeira
intervenção cirúrgica, recebe o diagnóstico fatídico. Avisada da gravidade do
problema, fiquei seriamente abalada. Era por demais conhecido o meu carinho e
respeito pelo meu ex-aluno e companheiro de trabalho, e todos sabiam, também, do
meu desejo de que ele viesse substituir-me na Presidência da Fundação, situação que
culminaria o ideal de que o "escoteiro caminha com as próprias pernas...

Gosto sempre de lembrar que Reinaldo foi levado, em meus braços, com cinco
anos de idade para a Granja-Escola Caio Martins, em 1949, onde já se encontravam
os seus três irmãozinhos: José Francisco, Valter e Joãozinho.

A pedido de D. Luisa, mãe de Reinaldo, que me procurara e me falara a
respeito da existência de mais um de seus filhos, depois de longas caminhadas pelos
locais indicados por ela, consegui localizá-lo, finalmente, debaixo do Viaduto Santa
Tereza, em Belo Horizonte, bastante debilitado e febril.

Levei-o imediatamente ao Hospital da Baleia, naquele tempo com atendimento
exclusivo para tuberculosos, onde ele esteve por algum tempo. Muito fraco, carecendo
ainda de cuidados especiais, alimentação racional, resolvi levá-lo para a Caio Martins
de Esmeraldas, recém-inaugurada.

Tínhamos lá, já instalado e funcionando, um modesto Posto de Saúde, com a
assistência criteriosa do saudoso Dr. Antônio Maciel, a dedicação do Sargento Penido,
como enfermeiro, o leite quentinho toda manhã, as frutas, as verduras, a assistência
dos chefes de lares, dos amigos, dos colegas, enfim, ambiente de carinho e amor de
que ele tanto necessitava.

- Caio Martins salvou o nosso garoto - todos diziam.
Aquele corpo débil, pernas frágeis, rosto esquálido, tinha sempre nos lábios,

estampado, um sorriso simpático e agradecido. E daí, seu apelido carinhoso: "Grande
Sorriso!", que permaneceu até à sua morte, que não o apagou.

Reinaldo tornou-se exímio sapateiro, padeiro e músico. Fez os cursos que a
Caio Martins podia lhe oferecer naquele tempo. Mais tarde veio para Belo Horizonte,
na companhia de seu chefe de Lar, o Tenente Juventino e família; e foi matriculado
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na Academia do Corpo de Bombeiros, onde chegou a cursar graduação da Polícia
Militar, no Curso de Bombeiro, tendo feito simultaneamente o curso de Direito,
tornando-se brilhante Advogado na área do Direito Público e Empresarial, pela
Pontifícia Universidade Católica, de Minas Gerais. Fez, outrossim, especializações
militares nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

Reinaldo foi casado com Cirlene, tendo dois filhos, Rudy e Dilene e a linda

netinha Bianca, que ele adorava. Casado em segundas núpcias com Dalva Maria dos

Santos, que o acompanhou, com amor e dedicação, devido às qualidades altruísticas
que possui, em todos os trabalhos aos quais ele se dedicava com denodo. Era um
esposo exigente, mas foi muito amado.

Reinaldo era inteligente, bom, honesto e, sobretudo, agradecido à Obra que
o agasalhou como filho querido. E ele dizia:

- Caio Martins é a minha razão de viver!
Amava as crianças. Desdobrava-se para dar o melhor possível àquelas

criaturinhas que estavam no seu caminho, potencialmente, outros "Reinaldos ..."

Não admitia, absolutamente, restrições à vida salutar de nossas crianças e, à
frente da Diretoria, não tinha jornadas de trabalho definidas.

Era plenamente dedicado, em todo o tempo de sua vida viajava pelos núcleos,
enfrentando as extensões territoriais, especialmente hoje, quando já não dispomos
do "Anjo Verde".

Percorria esses extensos espaços, dirigindo, ele mesmo, carros, caminhões,
garantindo pessoalmente a supervisão ampla do sistema caiomartiniano, articulando-
se com todos, em cada necessidade e detalhe das atividades caiomartinianas,
conversando com diretores de núcleos, funcionários e alunos, orientando e
aprendendo, num misto de Comandante e de eterno aluno curioso e ávido de
aprendizagem diante de cada novo desafio que se apresentasse, agora investido das
funções de direção maior.

Foi a presença marcante do gestor hábil, ponderado, alegre, fazendo uma
verdadeira "multiplicação dos pães" com os nossos sempre acanhados recursos, para
fazer face a todas as inúmeras exigências.

Foram, portanto, as suas, as minhas próprias pernas, já que, pela idade, jamais
poderia enfrentar novamente as boléias dos caminhões; foi, seguramente, também,
meus braços, meu coração e minha cabeça, quando tinha, com todo o respeito que
me devotava, soluções melhores que as minhas próprias

Foi, antes de tudo, um justo.
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j, Assembléia de Minas Presta
/	sua Homenagem

Ojornal Minas Gerais, de quarta-feira, 3 de dezembro de 1997, na coluna do
Legislativo, estampou a notícia de que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais realizou reunião especial para homenagear a Fundação Educacional Caio
Martins, no seu Jubileu de Ouro.

A notícia menciona a autoria do requerimento que deu origem à Sessão Oficial:
1.0 Vice-Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, que exaltou a atuação do Coronel
Almeida, como fundador da Obra Caiomartiniana e enquanto parlamentar, tanto
naquela Casa Legislativa, como no Parlamento Federal. Em seu discurso, foram
reconhecidas, especialmente:

«... as ações no sentido da construção da Hidrelétrica de Três Marias, a Lei da
qual resultou a inclusão de 22 mil quilômetros quadrados do norte e noroeste mineiros
na área de percepção de incentivos fiscais da Sudene, o criação da Escola Agrotécnica
dejanuária e o esforço de amparo a mais de 45 mil crianças e de jovens líderes rurais
ao longo de meio século com um modelo inovador de educação integral».

Foram registradas as presenças, na solenidade, de representação da Secretaria
da Educação; de Prefeitos e Secretários Municipais de diversos Municípios de Minas
Gerais; de representante do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Coronel
Laurentino de Andrade Filocre; de representante do Comando-Geral da PMMG,
Coronel Paulo Jaemicke; de representante da IV Divisão de Exército, Capitão José
Norberto da Silva; e de Diretores, Professores, Ex-Alunos e da Professora Elzita
Gasparino Pimenta, representante do corpo funcional que já atuou na Caio Martins
ao longo de sua existência.

A notícia do jornal Estado de Minas releva ainda que:

"recebeu a homenagem, a ilustre Professora Márcia de Sousa Almeida, Presidente
da Fundação e viúva de seu fundador, que juntamente com Manoel de Almeida dedicou
sua vida à Obra recebendo o justo reconhecimento da Assembléia Legislativa. Ao final
foi realizada a apresentação de Coral da Fundação Caio Martins e da Orquestra
Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais».

Em nome da Fundação Caio Martins, a Presidente Márcia de Sousa Almeida,
r4PrPfl(lC (lI'ZÇd
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«— Essa instituição nasceu de um ideal de jovens oficiais da PMMG, preocupados
com a formação do cidadão colocado a serviço da ordem e da sociedade, que ao
realizar atividade de amparo à criança, educando-a em todas as suas necessidades,
antecipa-se aos problemas do recrudescimento da violência com que se depara - cada
vez mais - a Sociedade, ao tempo em que esse militar, realizando esse trabalho singular
e sensível, humaniza-se...

A nota apenas não mencionou o final do discurso, a partilha da homenagem:
sinto-me honrada e feliz por estar neste recinto, recebendo os louros

nesta festa de 50 anos de nossa Obra e quero repartir estas homenagens com todos
aqueles que lutam pela integridade de nosso trabalho: com ex-alunos, diretores,
professores, servidores, amigos das comunidades caiomartinianas, declinando o meu
incondicional respeito à criança, esse pequeno Ser tão relegado pela sociedade que o
trata, com rancor e pejorativamente, como menino de rua".

73
CidadãHonoraria de Esmeraldas,
entregue pelo Vereador Josué,
Ex-Aluno da Fundação

Ojorna! Sempre Alerta, Órgão Informativo da Associação dos Ex-Alunos de
Caio Martins— Ano 2 - n.o 5, estampa a manchete: "A Professora Márcia de Souza
Almeida foi agraciada com o título de Cidadã Honorária de Esmeraldas, no dia 15
de maio de 1998. No texto entremeado com fotos, destaca:

flagrante do momento em que o nobre vereador Josué Nunes de Carvalho, ex-
aluno, passou às mãos de D. Márcia, o honroso título » ... e enaltece que "que esse
título tem a medida certa das virtudes da dirigente e reconhece o mérito de cinqüenta
anos de dedicação, amor e carinho pelas crianças carentes que está sendo conferido em
nome do povo de Esmeraldas, principal beneficiado, pois o primeiro Centro Integrado
se constituiu num presente para o Município".

Encontravam-se presentes: o Prefeito Dalmo Leroy; a presidente da Câmara,
D. Maria das Graças Moreira; os vereadores Marcos Elias, Flávio Leroy, Antônio
Teixeira, Márcio Heleno, Carlos Paixão, Daniel Martins, Luiz Rodrigues e Márcia
Lúcia de Souza; além dos Professores Pedro Buchene, Diretor da Escola Santa Tereza;
Prof. Fernando Dourado, Diretor do Centro Integrado de Esmeralda; D. Terezinha
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Gomes, Diretora de Educação da FUCAM; José de Souza Brito, Presidente da
ASSEXACAM; André Oliveto, Presidente da Associação União das Oito; Almir José
Feliciano, Secretário de Obras; Tenente Glauco, Chefe do Policiamento de Esmeraldas;
João Lincoin de Almeida, do BDMG; e Maria Angela de Almeida, filhos da Fundadora
da Caio Martins; além de outras autoridades e participantes.

Um dos mais ilustres filhos esmeraldenses, o brilhante médico Geraldo Martins,
ao longo de muitos anos, esteve atuando em núcleos caiomartinianos, especialmente
no norte de Minas Gerais, quando pôde aquilatar as dificuldades vivenciadas por
aquela sofrida parcela da população mineira, inteiramente desassistida pelos setores
competentes, não contando, além dos alunos, servidores abnegados e dele próprio,
com o necessário amparo diante de suas pungentes questões de saúde. Ao se
pronunciar, na Cerimônia, lembrou episódios marcantes, com muita emoção e
enalteceu a amizade dos fundadores por seus pais também nascidos naquele município
bandeirante, ao longo de todos esses anos.

Quero, ademais, lembrar que minha própria saúde e, mesmo, a possibilidade de
hoje estar aqui escrevendo essas singelas linhas, são possíveis devido à sua reconhecida
competência, ao me acompanhar, clinicamente, por tantos anos de minha existência.

O Prefeito Dalmo Leroy, encerrando a solenidade, reconheceu a justeza da
homenagem,

"...pois correspondia a honrar o mérito ao reconhecer o trabalho abnegado no
qual o município, mesmo sem solicitá-lo, foi pela obra do destino agraciado com sua
localização, que tornou Esmeraldas mais conhecida do que o seria sem Caio Martins."

Dentre as correspondências recebidas a propósito desse título de cidadã
esmeraldense, recorde-se a missiva de 19 de maio de 1998, assinada por Antônio
Lara Filho, que entre outros trechos diz:

"...acredito que Esmeraldas e Minas Gerais, além da homenagem, lhe devem esse
agradecimento pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento educacional e social de
váriasgerações de jovens, eis que, iniciado pelo saudoso e honrado Coronel Manoel José de
Almeida, seu esposo, a quem tive a honra de conhecer, em campanhas políticas, juntamente
com o meu tio Geraldo Lara ... parabéns pela sua disponibilidade, dedicação, capacidade
de supervisão, coordenação, tenacidade, vibração, presença, vontade, zelo, carinho,
qualidades essas que, são muito mais fortes e autênticas, sobrepujando até as limitações
físicas, porque sabemos, nascem do coração e da alma ... pois pode ser difícil, mas, tudo
é possível, qual o lema do vencedor, que é também seu."

Também o Dr. Joel Eustáquio da Silva, médico atuante no Município, em
correspondência, reconheceu o mérito, mas protestou diante da circunstância

de que os governantes somente agora, reconhecem-na como filha ilustre e
legítima de nossa cidade».
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i Medalha e Comenda do Mérito
' Judícíárío do Trabalho

Tudo estava pronto para o fim de meu livro "Semeando e Colhendo", quando
senti a necessidade de anotar para os meus filhos, netos, bisnetos, familiares, amigos
e leitores que me brindam com sua atenção, duas homenagens que me tocaram
profundamente.

A primeira ocorreu em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, quando
Sua Excelência, o Ministro Dr. Lourenço Ferreira do Prado, um dos ex-alunos da
Caio Martins, e não se esquecendo disso, a despeito de investido numa das mais
elevadas funções da magistratura superior brasileira, convocou-me para uma
solenidade, na qual algumas pessoas seriam agraciadas com Comendas e Medalhas
do Mérito Judiciário do Trabalho, em decorrência de serviços prestados ao país.
Foram honradas 66 personalidades do país, dentre elas, deputados, senadores, líderes
sindicais, profissionais liberais e outras pessoas distintas, atuantes em diversas áreas.

Foi efetivamente uma cerimônia suntuosa e, ao mesmo tempo, com um toque
natural, numa tarde fria, e de um céu sem nuvens como testemunha, em 11 de agosto
de 1998, ao ar livre, defronte ao Palácio que abriga aquela Corte Suprema. Depois
do coquetel, abraçamos nossos familiares e amigos de Brasília e de outros estados ali
presentes, entre os quais, o representante do Governador Azeredo, de Minas Gerais,
ao qual repassamos o convite da Homenagem, e que não pudera comparecer.

75 Mulheres do Ano
na Educação do Brasil

OMinistro da Educação do Governo do nosso atual Presidente da República,
Luís Inácio Lula da Silva, o Professor Cristóvão Buar que de Holanda, Senador da
República e ex-Governador do Distrito Federal, concebeu realizar significativa
homenagem às Mulheres Parceiras da Educação, como parte das comemorações do
Dia Internacional da Mulher.
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A solenidade realizou-se no Salão Nobre do Ministério da Educação, no dia 8
de Março de 2003, e contou com a presença, além do Ministro, de autoridades do
setor de educação, entre as quais, o Secretário-Geral do MEC; Diretores da Fundação
Educacional do Distrito Federal, Professores, familiares e convidados. Foi igualmente
homenageada a Professara Lúcia Zoehler, natural do Rio Grande do Sul, lembrada
em virtude da realização de elogiáveis trabalhos no campo educacional, também
direcionado para a parcela da população mais carente no extremo sul do país.

O ministro Buarque de Holanda afirmou:
"Estou orgulhoso por fazer parte de um Ministério que toma a iniciativa de

prestar homenagem a duas simples professoras, aqui presentes, que deram as suas
vidas pelo trabalho em benefício da Sociedade Brasileira, por uma formação
educacional direcionada a toda a população brasileira, com ênfase na qualidade,
contribuindo para a construção de uma Nação de Primeiro Mundo.

"Quem constrói o País são os professores, porque sem eles, não existiria
nenhuma outra profissão. Educar o Brasil significa, especialmente, agregar a mulher
para esse trabalho, pois dos gêneros humanos, é o mais naturalmente vocacionado
para esse mister, contribuindo para forjar conhecimento em bases sensíveis e, portanto,
para o renascimento de uma Nação mais fraterna.

"A mulher é o coração da educação do futuro, que começa do ventre materno
e se estende pela vida. Assim, dando continuidade à vida que tem sua gênese na
mulher, urge resolver os problemas sociais tendo a mulher como referência, porque
sua solução parte do maior entendimento, da maior sensibilidade, da circunstância
de que a terra é feminina e seus frutos são gerados e melhor educados quando atentos
aos ritmos e à harmonia da natureza. A mulher, em si mesma, representa a primeira
cartilha de que o homem dispõe no seu processo de aprendizagem. E é essa mulher
consciente de seu papel, que hoje, exige, já, aqui e agora, o pleno equacionamento
dos problemas nacionais.

"Precisamos enfatizar o Dia Internacional da Mulher, convocando-a como
parceira, não só na área da educação, mas, principalmente como co-responsável
pelos destinos da Humanidade que, no momento, se apresentam vacilantes e
nebulosos. A mulher não espera, ela faz, ela se torna cada vez mais instrumento da
própria paz, pois esta ocorre quando os espíritos estão serenados e harmonizados
pelo discernimento..."

A Professora Lúcia Zoebler agradeceu a homenagem, e eu, em seguida, usando
a palavra, num improviso, lembrei-me, mais que tudo, da excelência do modelo
caiomartiniano, citando a fundação da Obra em bases de grande simplicidade, no
município de Esmeraldas; discorrendo sobre sua extensão pelas regiões desassistidas
rlp Mnc (.prc	 -------
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Ministério da Educação, como tive oportunidade de relatar anteriormente, nestas
memórias.

Mais que tudo, senti-me, como mulher, sensibilizada por verificar que,-aos
poucos, o mundo passa a se render à evidência de que sua governabilidade (e também
de governança), sua gestão fraterna passa a contar, para a sua plenitude, mais e mais,
com o concurso decisivo da mulher.

Os jornais de Brasília, Belo Horizonte, Boa Esperança, Varginha e de outras
localidades, ao noticiar as celebrações do Dia Internacional da Mulher, informaram
a realização das homenagens a essas professoras; e, em seguida, recebi diversas
manifestações de apreço e carinho de todos que acompanham o desdobramento de
nossa vida dedicada à educação.

Uma delas, porém, me tocou profundamente. Os amigos do Edifício Medeiros
Cruz, no Centro da Cidade, onde resido atualmente, na capital mineira, - vizinhos
- promoveram um encontro festivo. Aproveitando a oportunidade, por iniciativa
própria, os gentis servidores da portaria entregaram-me flores, com um singelo
cartão, com os dizeres:

. Dona Márcia, nossa mãe, o amor que Üe íamos é o único amor que guardamos em

nossos coraçôes.Vos seus amigos da portaria do eíifício 7víeLeiros Cruz praça Levi

Coe(íio La Qocíui, d 9 - Be(o 7(orizonte / março te 2003.

Outras Homenagens Recebidas
Acho pertinente registrar outras honrarias que me foram prodigalizadas.
Senti essa necessidade, não por mim mesma, já que como pessoa fisica, tenho

meu merecimento próprio naturalmente contingenciado por sua natureza humana. E
decliná-las poderia soar como mera manifestação de vaidade.

Represento, assim como meu esposo, Manoel de Almeida, uma entidade pública,
a Caio Martins, que tem sua excelência reconhecida pelos seus trabalhos dignificantes.
Esses independem, cada vez mais, de mim própria, "caminham com suas próprias
pernas", e por esses passos e méritos, é reverenciado o sistema caiomartiniano por
si mesmo, e apenas recebemos essas honrarias, em seu nome, pelo seu reconhecido
valor educacional e social:

Comenda "Fundador JoséAlvesdeFigueiredo », em outubro de 1989, oferecida
pela Câmara Municipal de Boa Esperança;
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Medalha Santos Dumont, em Santos Dumont, Minas Gerais, por serviços
prestados ao país, proposta pelo Conselho Permanente, nos termos da Lei N.° 1.493,
de 16/10/1965 de Minas Gerais;

Medalha da Inconfidência entregue em 21 de abril de 1996, mediante
Proposição do Conselho da Medalha, de acordo com a Lei N.° 882, de 28/07/1952
e nos termos dos Decretos N. 4.453 e 20.438, de 10 de março de 1979, e 06 de
março de 1980, respectivamente;

Medalha Alferes Tiradentes, por ocasião do Bicentenário da Inconfidência
Mineira, por proposta da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos do Decreto
N. 29.774, de 17/07/89.

Víagem ao Velho Mundo/

Com a presença de minha querida neta Paulinha, de férias, com as crianças,
em Belo Horizonte, foi aventada a hipótese de uma sonhada viagem ao exterior,
tendo em vista as vantagens apresentadas por ocasião da sua última estada no Brasil.

A idéia surgiu como um meteoro, e a família sempre unida vibrou com o
acontecimento. No dia 23 de agosto de 2004, partimos Paula, meus bisnetos Paulo
Fernando e Raul Afonso e eu, de São Paulo, com destino a Londres, Roma e depois
Paris.

Falar sobre a beleza do que ao chegar a Roma eu vi - senti - é desnecessário,
pois muitos já o disseram desde sempre (o famoso "veni, vidi, vici", dito por César).
O mundo se curva reverente ante a tradição, a história e os mistérios daquela secular
capital que centralizava com fulgor o antigo império.

A Cidade Eterna, como antes, foi o meu centro de referência. Lá reside
atualmente a minha neta Paula casada com Raul de Taunay, Ministro da carreira
diplomática, a serviço do Ministério das Relações Exteriores do Brasil junto à
Embaixada naquela cidade.

Na Semana da Pátria, o 7 de Setembro foi comemorado com um belíssimo
concerto na Embaixada do Brasil, na Sala Palestrina, no Palazzo Dona —Pamphilli,
Piazza Navona.

Durante a recepção o Embaixador Itamar Franco acolheu Embaixadores de
outras nações, autoridades locais e brasileiras residentes em Roma. Dando seqüência

a cnc e Çn avnfletfl 11 til 1 mnctr, Çnrnar'4 ri mm ml apn
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de Brasília e da contemporaneidade brasileira, a partir do requintado trabalho do

designer Attíiio Sassetti , em promoção da Secretaria de Turismo do Distrito Federal,

com a presença de sua titular Dra. Lúcia Flecha de Lima.

Fiquei muito emocionada porque fui homenageada, durante a solenidade, como

uma das professoras pioneiras de Brasília, desde a sua fundação em 1960.

Assistimos às homenagens aos bravos componentes da Força Expedicionária
Brasileira, durante a Segunda Guerra Mundial, relembrando l'eroica storia dei

"Pracinhas » brasiliani; documentários, filmes e a apresentação do aparelhamento

bélico, bastante inadequado ante as condições implacáveis do inverno europeu a que

não estavam afeitos os nossos jovens soldados, naquela luta fratricida entre irmãos,

uns buscando resgatar a liberdade, outros impelidos pelas determinações de falsos

líderes. O sangue dos valorosos soldados brasileiros tingiu de vermelho as belas e
verdejantes montanhas alpeninas, muitos não regressaram à pátria, encontrando

repouso eterno nas colinas de Pistola.

O Comandante do Navio-Escola "Brasil" ofereceu uma belíssima recepção a

bordo ao Embaixador, ao Corpo Diplomático Brasileiro e aos convidados especiais.

O apartamento de Paula e Raul fica junto aos muros do Vaticano, e, por isso,

pude conhecer facilmente a Piazza San Pietro, atrás da Basílica; as edificações

palacianas do Vaticano, com suas Salas Museológicas, onde estão expostas pinturas

dos maiores gênios da arte universal; a Capela Sistina, em forma de arco, com sua

esplêndida abóbada, tendo no final da nave (septo) no teto, a inigualável obra de

Michelangelo - " Juízo Final"; os belos afrescos de Van Dick, Caravaggio, Perugino,
Berninie Rafael.

É comovente o silêncio da Capela da Piedade, onde se encontra a famosa

Pietá, esculpida em mármore branco pelo cinzel inigualável de Michelangelo quando

tinha apenas 25 anos, mostrando o corpo de Cristo nos joelhos da Virgem Maria.

Emocionei-me ao ver a Chiesa dei Quo Vadis, local onde Jesus e Pedro se

encontraram, e onde estão gravados na pedra do piso os pés divinos, já esmaecidos,

quando ocorrera a aparição a São Pedro.

- Senhor, aonde vais?

—Venho sacrificar-me de novo!

A beleza das fontane, principalmente as da Piazza Navona, em frente à

Embaixada do Brasil; e a Fontana di Trevi, onde todo turista que a visita deve atirar
moedas em suas águas, para voltar um dia a Roma. Pensei comigo que dificilmente

voltaria, mas atirei, assim mesmo, as moedinhas naquela fonte.

O Pantheon (pan, do grego = todos e theós = deus) na sua edificação original

não incluía cúpulas e foi destinado aos ícones divinos romanos.
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A Pinacoteca Capitoliana, hoje, museu, abriga as telas célebres de Ticiano,
Velásquez, Caravaggio e Rubens; e na Pinacoteca Vaticana, que conserva um vasto
tesouro em 15 salas, destacam-se, entre outras obras, a "Deposição", de Caravaggio;
"São Jerônimo", obra inacabada de Leonardo da Vinci; e a "Transfiguração", de
Rafael, considerada a sua maior obra, também, inconclusa.

Nas "Salas de Rafael", no Palácio do Vaticano, contendo a magnífica obra de
redecoração executada pelo laureado pintor, então com 25 anos, há pinturas, em
afresco, exprimindo os ideais religiosos do renascimento, nos desenhos de objetos e
figuras simbólicas. Os contemporâneos de Rafael procuravam estabelecer relações
de suas obras às de Michelangelo.

Na Galeria Borghese, conheci as preciosas esculturas de Bernini, além do
magnífico afresco do Salão Central.

O Coliseum (Colosso) era destinado ao entretenimento dos romanos, quase
sempre, a apresentações teatrais, a lutas entre gladiadores e, em momentos especiais,
ao sacrifício dantesco dos cristãos lançados aos leões famintos. Não entendo como
isso possa ter sido diversão para um povo que se revelava, paradoxalmente, sob
outros aspectos, tão culto e sensível. A obra, com 80 arcos monumentais, não possui
cobertura, salientando que a preservação de sua integridade é garantida,
principalmente, com base nos elevados preços dos ingressos cobrados aos turistas.
Observa-se que não há depredação humana de nenhuma espécie e que as ruínas são
vítimas mais da erosão determinada pelas guerras e pela inclemência do tempo.

Estive no bar freqüentado pelo famoso diretor Federico Feilini, e os
inesquecíveis Marcello Mastroiani e Anita Ekberg, que se banharam voluptosa e,
memoravelmente, na Fontana di Trevi. Muita música alegre e gente jovem, bonita,
despreocupada e feliz compunham o ambiente daquele local de encontro tradicional
em Roma.

No "Encontro do Grupo Cultural e Diplomático", formado pelas amigas de
Paula, para a comemoração de aniversário de uma das senhoras, como não podia
deixar passar (dirão os meus netos), a Paula sugeriu.., e traduziu, à medida que eu
cantava, o "Saudemos", para a aniversariante, a Embaixatriz Diva Gradilone.
Naturalmente, nenhuma delas conhecia a melodia do nosso Maestro Vilia-Lobos,
mas apreciaram sua sonoridade que é tão cara ao nosso grupo familiar.

O menu foi frutos do mar e, depois, peixe de vários tipos. Não consegui comer
os "filhotinhos", vivos, de polvo. Acho que finalmente entendi as restrições do meu
filho Fernando, que é vegetariano, a se alimentar de um ser que poderia estar nadando
alegremente. Reparei que outras três senhoras também recusaram aquele prato, cujo
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Passamos alguns dias em Nápoles, e me emocionei ao ver o Vesúvio, diante da
janela do apartamento do Hotel Britannique. Como professora, havia falado tanto
aos meus alunos sobre o Vesúvio, e lembrei-me disso ao fazer uma visita noturna às
ruínas de Pompéia iluminada, com projeção de slides, que recordavam a trágica
hecatombe nos tempos de Nero. Ao fundo, a música do genial Ennio Morriconi
(lembram-se de "O Cinema Paradiso", rodado na Espanha, e de "A Missão", no
extremo sul do Brasil?). Todo aquele clima, recriando a aflição e a tragédia, foi
muito tocante para o coração da velha educadora.

O Museu de Nápoles possui também um acervo histórico admirável, segundo
opinião do Raul, que estuda com afinco a história da arte da península, onde já
havia morado antes, servindo em Milão. Mas há tanta coisa bonita para se falar
sobre Roma, entretanto, Paula e eu começamos os preparativos para a viagem à
França.

o
o

Paris. Por concessão muito especial de Raul, sempre apaixonado pela bela
esposa, Paula deixou a família por uns dias para me acompanhar na viagem a Paris.

Ao chegarmos ao aeroporto Charles de Gaulle, aguardava-nos a querida sobrinha
Alcione, filha de meu irmão Paulo, que reside na França, na cidade de Limoges, há
muitos anos. Passados os primeiros momentos de euforia, Alcione me comunicou
que estaria conosco em Paris, com seu próprio carro, mostrando-nos os principais
recantos da Cidade-Luz, que ela conhece tão bem.

Fomos para o Hotel escolhido por ela, onde foram acertados os detalhes da
programação de visitas. Paulinha já conhecia Paris, mas visitaria novamente todos
os locais escolhidos pela nossa cicerone, não só para acompanhar a avó, como para
desfrutar da presença alegre e cativante da Alcione.

Começamos pelo impressionante Louvre, cujas paredes foram testemunhas dos
grandes acontecimentos da mundialmente conhecida história da França, que tanto
repercutiu nos valores ligados aos ideais de liberté,fraternité et igualité, assimilados
por toda a Humanidade.

Aquela fortaleza secular contém obras célebres na pintura e na escultura,
dentre as mais notáveis expressões de arte em todas as épocas, e as mais variadas
procedências, além das antiguidades e preciosas relíquias orientais, egípcias, gregas,
etruscas e romanas.

No início da década de 80, sob os auspícios do culto e versátil Presidente
François Mitterand (versado inclusive no ocultismo e nos mistérios jamais
desvendados das pirâmides), estabeleceu-se condições para a conexão entre o velho
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mundo e a expressão da cultura moderna, mediante a construção das majestosas
pirâmides (externas e interna), concebidas pelo arrojo do arquiteto sino-americano
Ieoh Ming Pei. Essas são amalgamadas de material translúcido, numa estrutura sólida
e imponente, porém, delicadíssima, interligando a superfície, no mesmo plano do
Louvre, as salas subterrâneas e a própria pirâmide interna invertida.

Visitamos muitas galerias do Louvre, sem poder admirar detidamente todas as
obras devido à escassez do tempo, mas nos detivemos diante da emoção transmitida
pela Pietá de Villeneuve-les-Avignon; do fascínio místico manifesto pela Virgem das
Rochas e pela Monna Lisa, a Gioconda (seria Maria Madalena, como querem alguns
autores?), com aquele leve sorriso que nos comove com sua doçura, obras imortais
de Leonardo Da Vinci; a Coroação de Napoleão, que consagrou definitivamente
Jacques-Louis David; ou a Liberdade, inspiradora musa que desfralda a bandeira
francesa com introdução do modernismo na pintura de Eugène Delacroix, imagens
que jamais se apagarão de nossa memória.

Na Itália visitei dezenas de igrejas, mas, em Paris, conheci a linda Catedral de
Notre-Dame, São José Operário e Sacré-Coeur, esta, na Colina Montmartre, onde se
reúnem os artistas, os boêmios, vivendo uma vida de sonhos...

Ainda aos pés da Colina Montmartre, na praça Blanche, o Moulin Rouge, onde
nasceu o famoso "Can-Can", e onde funcionam as famosas casas noturnas de Paris.

Alcione estacionou o carro neste local para apreciarmos a iluminação feérica
dos cartazes luminosas, com grande apelo para a sensualidade do turista, mas,
naturalmente, não entramos em nenhum desses locais.

Se o símbolo de Roma é o Coliseum, sem dúvida, a Torre Eiffel, cuja estrutura
de aço expressa o mais conhecido ícone francês, domina, por completo, a paisagem;
de onde se descortinam todo o horizonte parisiense e as ondulações do Senna.

Conheci muitas galerias e tive a oportunidade de assistir a um desfile da alta
costura francesa, apreciei pinturas figurativas, esculturas e perfumarias, mas os preços
em "euros" são inacessíveis ao mundo "real", em desenvolvimento, especialmente
na Galeria Lafayette, com grife internacional.

Em Saint-Germain, almoçamos em um restaurante considerado nobre, onde
saboreamos as mais requintadas e extravagantes iguarias.

Alcione regressou a Limoges, onde a aguardavam os lindos filhos Olivier e
Angèle, que estavam sob a atenta guarda do Dominique, que residiu no Brasil, e
sempre revela suas gratas lembranças das terras tropicais.

Paulinha levou-me depois a Milão, de onde eu tomaria o avião da Varig,
trazendo-me de volta ao Brasil. Durante quatro dias, estivemos naquela capital,
parecia um sonho, mas foi uma realidade da qual jamais me esquecerei.
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Comemorando os 92 anos de
1	Nascimento de Manoel de Almeída

Tão logo retornei da viagem à Europa, tive conhecimento, por intermédio do
Presidente da Associação de Ex-Alunos, Edivaldo Tarcísio de Oliveira, que a Fundação
Educacional Caio Martins estaria programando comemorações muito carinhosas
para o dia 23 de Setembro de 2004, por ocasião da celebração do 92, 0 aniversário de
nascimento de seu fundador Manoel de Almeida, em todas as Unidades e Centros do
Estado de Minas Gerais.

Apesar das diferenças sensíveis nos fusos horários ainda estarem confundindo
as minhas idéias, na companhia do meu filho Fernando, fomos na manhã do dia 23 ao
Centro Integrado de Esmeraldas, onde assistimos à Missa celebrada pelo nosso ex-
aluno Padre Mário José Neto, com a presença do Presidente da Fundação, Coronel
João Bernardo Pacheco, assessores, professores, funcionários, alunos e muitos amigos
sinceros da comunidade.

Durante a Missa, a Associação dos Ex-Alunos apresentou o Coral de Moços e
Moças caiomartinianos, conterrâneos de Manoel de Almeida, que cantaram músicas
dolentes da terra januarense.

Emocionei-me ao lembrar de meu esposo, companheiro amigo de tantas
conquistas pessoais e, especialmente, em favor da Obra voltada para a valorização da
criança em nosso Estado. Estava com seu semblante sereno, mas, como sempre,
compenetrado, num expressivo quadro pintado, com muito realismo, pelo Genelisio,
aluno da Caio Martins de Januária.

Que Deus o guarde em seu repouso eterno.

/ 9 Missão Cumprida,,,.
Q uando a Caio Martins completou os seus cinqüenta anos de vida, e

comemoramos com alegria a festa de seu Jubileu de Ouro, dei finalmente, por mim
mesma, como encerradas as minhas atividades diretas na sua direção, porque jamais
Caio Martins sairia completamente de minha vida e de meu coração. Moveu-me a



st
632 - Márcia de Sousa Almeida

extensão do tempo dedicado à Obra, em todos os sentidos, e decorreu ainda a atitude
do reconhecimento de que já começavam a não responder eficazmente as minhas
forças físicas, com vista a um bom desempenho, segundo minhas próprias exigências,
sempre rigorosas, requerendo um esforço sobre-humano para o exercício das atividades
diárias.

Precisava submeter-me a tratamento de saúde, que exigiria algum tempo de
afastamento e repouso, segundo a orientação médica. Como nem o acaso acontece
por acaso, tudo vem na hora certa: com a mudança do Governo, e a assunção do
Governador Itamar Franco, a solução surgiu, dentro de pouco tempo. Permaneci
ainda no quadro do governo durante sua estruturação por mais um determinado
período, tendo-me afastado em 6 de outubro de 1999.

00
Apesar de se haver fechado, de maneira emblemática, na última reunião realizada

em Esmeraldas, logo após os festejos em São Francisco, como o último dia da minha
gestão formal à frente da obra, a história de uma saga de dedicação à redenção da
criança de nosso país não será jamais encerrada, nem por meu intermédio, com
minha eventual ausência, nem dos meus filhos que nela se criaram e forjaram seus
caracteres, nem dos ex-alunos e atuais alunos, pois o espírito caiomartiniano estará
sempre desperto, alerta, acalentado em nossos corações, como dizia sempre:

- Caio Martins saiu da cabeça do Manoel, e ouvi isso dele quando recebeu a
inspiração primeira, e a partir de seu dizer, a idéia alojou-se no meu coração. Caio
Martins é vida, portando, se confunde com a minha própria vida.

Força nenhuma do Universo conseguirá arrancar o liame caiomartiniano do
meu coração, porque ele se fez de luz e de amor!

Depois de algum tempo, porém, atendendo aos pedidos de meus filhos, netos
e bisnetos, encorajada, dispus-me, então, a escrever as minhas "memórias" para
preencher o vazio que ficou dentro da minha alma.

Aquela grande família unida, feliz, harmônica, tão elogiada, constituída por
João Faustino de Sonsa e Dona Maria Olímpia, em Boa Esperança, foi quase toda
convocada para fazer patte da equipe dos eleitos do Senhor. Quantas mortes e perdas
lamentáveis: meu esposo, o meu amado Manoel, os queridos pais, irmãos, irmãs,
cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, que completavam a alegria
de minha existência e que partiram deixando um vácuo de saudade no nosso coração.
Ami gos e ami gas nue se foram e. assim. ousamos oeruntar nor cine nos deiym) Por
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A nossa longevidade é prêmio ou castigo? Agora, não são mais tão fartas as
semeaduras! Semeamos o amor ao saber, à dedicação ao próximo e ao futuro da atual
criança, pai do homem de amanhã. Enfim, semeamos a concórdia e a paz. Mas, ao
refletirmos sobre essa questão, nos perguntamos: a maturidade nos premia ou nos
castiga? O esgotamento da dimensão física é inexorável e, assim, penso que o correto
é dizer, ambas as coisas, a velhice nos traz a serenidade e nos mostra nossos limites,
mas, segundo as contingências meramente físicas, pois o espírito é imorredouro. A
velhice é como um fruto que amadureceu, e às vezes demasiadamente; apenas não
pode comprometer a qualidade dos grãos para novas semeaduras, que garantam a
colheita de frutos saborosos e saudáveis. Em condições normais e naturais, um fruto
colocado na terra, recebendo sol e em contato com ela, repassa nutrientes para que
germinem as sementes nele existentes.

E Manoel colecionava ditos sobre a velhice e alguns foram mencionados num
editorial":

"A velhice não é um mal, mas simples fase da eterna caminhada, sempre renovada;
só é velho quem não possui a visão de conjunto; pensando melhor, é bom ser velho: está
prestes a renascer; velhice é como uma parábola que prossegue, para completar o ciclo,
sem conhecer distinção entre vida e morte; velhice é como afolha seca que não se perde
e se transforma em adubo, para que a árvore volte sempre a enverdecer... »

Já a saudosa educadora Helena Antipoff escreveu:

"Foi um anjo bom que o disse, e o disse bem, certamente:

- Só se queixa de velhice quem não olha para afrente..."

E o amigo parlamentar Murilo Badaró, referindo-se à longevidade do Deputado
Padre Pedro Vidiqal, publicando livros aos 95 anos, vivendo "uma velhice em plena
glória e lucidez mental", lembra, também, Machado de Assis:86

"O que é a idade? Realmente, os anos nada valem por si mesmos. A questão é
saber agüentá-los, escová-los bem, todos os dias, para tirar a poeira da estrada,
trazê-los lavados com água de higiene e sabão de filosofia".

Citando Olavo Bilac, no soneto Velhas Árvores:

"Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas:
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas":

' Ver - Editorial Carpe Notícias. Belo Horizonte, ano VI, N.o 67, em julho de 1982.
86 Ver jornal Estado de Minas. "Opinião". 10 de janeiro de 2004. Belo Horizonte.
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Mas, convenhamos, também, digo-o eu. A velhice nos leva a viver e aprender
com o passado, sonhar com o presente, à busca da paz e da certeza de poder dizer:

- Missão cumprida!

o
00

As homenagens no dia Internacional da Mulher; o reconhecimento ao
pioneirismo como professora em Brasília, em Roma; e as sinceras manifestações de
apreço por ocasião do aniversário de Manoel na Caio Martins vieram coroar a vida
de uma mulher, à professorinha sonhadora que veio do interior de Minas e que

queria dividir com outras crianças e jovens tudo aquilo que avidamente colheu desde
sua mais tenra idade nos bancos escolares de Boa Esperança, depois, em Muzambinho,
e de tudo que viesse a auferir pela vida afora...

Jesus me atendeu e, agora, penso que já posso ir, ainda que não sejam esses o
pensamento e a expectativa de todos os que me amam e persistem em manter-me
presente em suas vidas pelos tempos afora.

Enquanto viver, estarei semeando e colhendo

Márcia de Sousa Almeida

Belo Horizonte, Minas Gerais

Em 23 de setembro de 2004 (aniversário de Manoel de Almeida)

Lançamento solene do Livro, na Academia Mineira de Letras,

Rua da Bahia, 1466, Belo Horizonte, Minas Gerais,

em 22 de abri[ de 2005.
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No Presidência do Fundação, o gestão
de todos os atividades de Caio Martins

Presidente Márcio de Sousa de ,Almeida e no quadro afixado na parede,
o Fundador Manoel de Almeida



Uma Equipe Formidável

0 Coronel Reina/do, o justo



Professor João Cor/os, o Erudito

0 Podre Mário José Neto



Jubileu de Ouro das Caio Martins
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Dia Internacional da Mulher

No "Dia Internacional da Mulher", com meus filhos



Meus netos



Minhas lindas netas

Quatro gerações...



Meus filhos, meus netos, meus bisnetos

Alegria familiar como constante



Raul Afonso e Pouio r emundo

Beatriz



Maria Eduardo

A bisavô e os gêmeos
Diogo e Rafael
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Linda história narrada de

maneira singular, quase poética,

por uma escritora que esteve à

frente de seu tempo.

Como num romance

autobiográfico, relata a saga

de conquistas vivenciadas

pela professorinha do interior,

que se transformou em emérita

educadora, conduzindo a

quatro mãos com o seu esposo,

o militar Manoel de Almeida,

a fundação e o arrojado

desdobramento das Escolas Caio

Martins, que se dedicam às crianças

desvalidas do Estado de Minas Gerais.

Proveitoso a estudiosos e

pesquisadores e àqueles que se

sensiblll7am e se esforçam no

sentido de melhorar a qualidade

de vida e ampliar a consciência

humana...
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