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Apresentação
Em 2004, preocupados com os quase desconhecidos valores humanos e culturais da vasta
região do Centro-oeste mineiro, promovemos o 1º Fórum de Desenvolvimento Cultural do Centro-oeste de Minas, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. O foco de
discussões foi a identidade cultural de nossa região. Desse fórum surgiu a diretriz para execução
dos trabalhos de registro e documentação dos diversos aspectos de nossa cultura em forma de
livros.
Lançamos a obra Centro-oeste: História e Cultura em 2008 com reedição em 2010. Esta primeira documentação apreciou idéias gerais da cultura de cada uma das 77 cidades do Programa
de Desenvolvimentos Sustentável do Centro-oeste Mineiro - PRODESCOM, que contempla a todos os municípios do Centro-oeste e alguns outros circunvizinhos que aderiram ao programa.
Este segundo livro, ora em evidência, já traz em si a semente de boas expectativas. Isto
porque o caminho, aberto anteriormente, apresenta linhas de uma visão complementar do primeiro, com foco nas artes visuais, no artesanato e na gastronomia de destaque na região. Através
das indicações de autoridades culturais, produtores de arte, jornalistas e populares que nos destacaram alguns dos muitos valores de suas cidades, pudemos registrar expressiva e representativa
fatia das produções culturais de toda a região. Este registro buscou homenagear a todos os valores culturais do Centro-oeste mineiro. E, se anteriormente, não nos foi dado encontrar a gente
que dá vida a essa terra, agora tocamos resultados do que fazem, tão palpáveis, que podemos
vê-los na sua variedade; tão belos, que afetivamente nos comovem as suas obras mais originais.
Entendemos que é nesta dimensão que se tem encontro garantido com o desenvolvimento.
Não falta no Centro-oeste Mineiro a exuberante produção artística; e a atraente fragrância da
requintada culinária. Alegra-nos poder afirmar que, na longa pesquisa que desenvolvemos, para
dar realidade a este livro-documentário – que ora apresentamos – muitas foram as pessoas, com
as quais convivemos, foram de fundamental importância para atingir significativos resultados.
Nesse encontro, pudemos conferir a força sensível da cultura, envolvendo suas criaturas, na
medida forte que integra o homem na alma da terra. Através deste trabalho, descobrimos quão
forte é tudo quanto o ser humano cria. Nada mais verdadeiro do que o princípio antropológico
que condiciona a realização plena do homem, às premissas da cultura.
Aí está o livro que ora lhe apresentamos, prezado leitor. Encontre, como encontramos,
pérolas humanas capazes de criar valores preciosos; aprecie, como pudemos apreciar, o lirismo
da Arte que atenua a rigidez da vida, tornando-a a jeito de ser vivida.

Dalton Fernando de Miranda
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Prefácio
A busca da beleza, pelo homem, vem de tempos pretéritos quando, ao criar e decorar seus
instrumentos de trabalho e utensílios domésticos, percebeu que seu olhar agudo a sua habilidade
manual o diferenciava de toda a tribo.
Nasce, assim, o artesão / artista.
Despertada a sensibilidade, base para o existir da arte, cada criador irá acrescentar, a seu
modo, uma visão do mundo onde vive assim participando da construção cultural de seu povo.
A continuidade deste fazer artístico foi documentada, através dos tempos, em livros, pinturas,
cerâmicas, objetos e gravuras, mostrando-nos a produção de cada povo em seus núcleos produtivos básicos apontando-nos, desta forma, os caminhos da história.
Focalizar aqueles que criam beleza no Centro-oeste de Minas é a razão de se editar o presente livro, que mostrará uma parcela expressiva do que é uma Minas cultural e criativa, que fez
de sua produção oitocentista o ponto de partida para a criação da cultura mineira.
Com o leitor, artistas e artesãos do Centro-oeste mineiro.
Habilidade manual e criatividade é o que o artesão quis acrescentar, em seu trabalho, na
criação de objetos que trouxeram sua marca, sua identidade, sua sensibilidade, seja no uso da
madeira, na tecelagem, na cerâmica ou reciclagem. Santos e bichos, em madeira ou barro, colchas com desenhos tradicionais já feitos pelas bisavós, potes e vasos de cerâmica que vão decorar
ou se transformar em utensílios, esta é a produção do artesanato do Centro-oeste que trabalha
com a madeira, a fibra, o latão, o mosaico, o papel marchê, o barro, com eles construindo objetos
e sonhos.
O contato com outras fontes de informação enriqueceram seus trabalhos, deram-lhes uma
visão mais ampla do fazer artesanal e conhecimento de novas técnicas, assim chegando ao público mais seguros, mais maduros.
Por outro lado, no mesmo núcleo produtor, artistas se dedicam ao difícil ofício da pintura,
que é a arte de observar as formas e as colocar no espaço da tela ou parede, abordando como
tema o seu entorno: figuras sacras, paisagens, casario, objetos do quotidiano, flores. Tudo isto o
estimulou a criar e fez com que sua mão, habilmente, manejasse o pincel, deixando a imaginação
se expandir no caminho escolhido. Outros deixaram a fantasia fluir, criando novos universos, em
formas abstratas, onde cor e matéria se tornam os temas de seus trabalhos.
Oportuno se faz, portanto, neste momento, mostrar todo o trabalho que nasceu primeiro
da vontade de criar de cada artesão, artista e que, agora, deve chegar ao público como o sinal
da existência já madura de uma produção artesanal que marca e identifica nosso Centro-oeste
mineiro.
Yara Tupynambá
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Homenagem a
GTO
Nunca tivemos a satisfação de conhecer pessoalmente o sr. Geraldo Teles de Oliveira.
Hoje, cumprida sua missão, não está mais entre nós, mas - ainda assim - propomo-nos a
dar-lhe algum sopro de vida via palavras, para apresentar-lhe, leitor da hora, verdadeiro gigante da vida! E o faremos, é claro, após sério estudo dessa vida extraordinária, que foi a de
Geraldo Teles de Oliveira. Há muito que dizer desse exemplar de ser humano, mas o faremos
suscintamente, pois cabe-nos limitado espaço. Mesmo nesta medida, levantaremos o necessário para que sua imagem permaneça homenageada com justiça!
A existência de Geraldo, pode não parecer, não se faz de peripécias calculadas ou
aventuras inesperadas, pelo contrário, transcorreu tranqüila e metódica, como convém
a uma criatura, que aqui nasceu, sabendo, por inteiro, ao que veio. Isto é que nos parece
memorável. Proveniente do campo, sua infância e início da vida adulta, passou-os na mi-
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neira Divinópolis, na época, em franco crescimento, devido às oficinas da Rede Mineira de
Viação (ferroviária).
Dessa época é o fato imprevisto, garantido por palavras de testemunha idônea. Após
uma série de empregos pouco vantajosos em salário, acabou como último emprego, trabalhou como segurança, no Hospital São João de Deus, à noite, rondante de suas dependências. Serviço mais de observação e cuidados, sobravam-lhe alguns minutos de folga. Poucos
sabiam ou entendiam que do íntimo da alma deste homem simples, uma aspiração se manifestava. Um simples registro dessa época, dá-nos ciência de que quase um outro Geraldo
nascia e exigia mostrar-se ao mundo: nos períodos de folga da ronda, vinha-lhe a necessidade de esculpir, de dar formas palpáveis a imagens que lhe superavam o íntimo e a intuição: era o despertar do artista que surgia do ”eu” inquieto de Geraldo.
A ascenção foi rápida: o G.T.O, como passaram a chamá-lo dentro em pouco se fez
conhecido dos mineiros. E em 1967, na Galeria Guignard, 27 peças de pura arquitetura em
madeira, saíram das mãos desse artista estreante, para a surpresa e admiração dos críticos
daquela época. Mas ainda nesses dias, G.T.O. teria mais uma admiradora de sua arte: Maria
Quirina, a esposa que, há pouco, levara ao altar.
Embora só mais tarde tenha sido reconhecido pelo cenário artístico e crítico mineiro,
as obras de G.T.O com substantiva qualidade, já podiam representar – com madureza – no
Rio de Janeiro em 68, Galeria do Copacabana Palace, peças de escultura em madeira do
mais puro teor artístico.
Em 1969, na X Bienal de São Paulo, G.T.O supera, com novas peças, outras tantas na
chamada Sala de Arte Fantástica desta já respeitada promoção cultural. É de nacional conhecimento o mineiro no mundo da arte arquitetônica. Mas o irrequieto escultor em madeira
não para. Saltando-lhe muitas e tantas vitórias, alcançou notoriedade internacional em
1972, com a Bienal de Bratirlava, na antiga Tcheco-Eslováquia. Agora, G.T.O. perde a simpleza das intenções na sua Arte. Pelo contrário, sabe onde pisa e o que faz. Fala com as formas
mais requintadas, com os traços mais propositais. Além de escultor e crítico deste mundo e
dos homens.
Por isto, pelo pouco que foi dito, e pelo muito que se poderia dizer, G.T.O. merece que
nos afastemos e nos curvemos, quando ele passar diante de nós, através da arte que o eternizou e o faz presente sempre.

José Gomes Miranda
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Artes plásticas -Pintura
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Alvimar Menezes
Antônio Alvimar de Menezes

Aos 12 anos de idade começou a desenhar tendo como foco os detalhes. Desde
então percebeu a importância dessa base para o bom resultado de seus trabalhos.
As paisagens marcaram seus primeiros quadros em óleo sobre tela, criando os
próprios cenários ou movendo-se por documentações fotográficas, que eram reproduzidas em suas telas.
Aos desenhos e paisagens acrescentou, com grande sucesso, retratos e, em seguida,
pinturas sacras. Buscando aperfeiçoamento técnico, estudou em Belo Horizonte com
os artistas Frederico Bracher, João Bosco Campos e Mauro Ferreira.
Hoje, com 20 anos de carreira, sobrevive da arte, sendo 10 desses anos dedicados às
pinturas sacras, tendo como destaques a tela de “Cristo Agonizante” ( encomendado
para substituir a tela original datada de 1.786, furtada da igreja de Juiz de Fora ) e a idealização do retrato falado de Nossa Senhora de Itaúna.
Seus trabalhos podem ser visitados em igrejas de Itaúna e região e suas obras expostas permanentemente para visitação e comercialização nas galerias do Palácio das
Artes, em Belo Horizonte, Galeria de Artes em Guarapari-ES, TUAREG, Galeria Ana
Terra em Vitória-ES e Piva Frade Arte e Leilões. Além disso, o artista é catalogado no
Dicionário de Artes Plásticas do Brasil, de Júlio Lousada, desde 1.988.
Avimar Menezes coleciona prêmios, incontáveis telas vendidas e elogios da crítica
especializada além de proporcionar a quem vê suas obras, uma viagem a diversos lugares, épocas... e uma viagem ao céu.
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Carlos Madeira
João Carlos Madeira

Pintar o sete é pouco para Carlos Madeira, já que começou a pintar aos seis anos de
idade. Autodidata, iniciou seus desenhos inspirando-se em animais e flores.
Vivendo grande parte de sua vida no interior de Minas Gerais, começou suas pinturas
em óleo sobre tela, buscando suas inspirações no cotidiano dos moradores da cidade
e arredores de Bom Despacho, realizando com grande sucesso uma exposição dessas
telas.
Possui vários trabalhos expostos em nosso estado, destacando-se os retratos dos
deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, galeria de artes do SEBRAE/BH,
FAEMG e Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais.
Além de seus quadros, faz também ilustrações de livros, destacando-se nessa área o
livro das obras de Aleijadinho, onde os desenhos realçam detalhes de suas esculturas,
sendo os desenhos em preto e branco.
Profissional há 22 anos, especializou-se no hiper-realismo, fazendo reproduções
através de fotografias. Minucioso e detalhista desde o esboço, preparação da tinta e
técnica de ampliação, transfere para seus retratos a vida e a alma de seus modelos.
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Dú Alves
Alvimar Alves de Souza

Desenhando no chão, nas paredes da casa de sua avó e em qualquer espaço que lhe
era permitido (ou não), aos sete anos de idade fez seus primeiros desenhos.
Aos nove começa a trabalhar como oleiro e continua seus “rabiscos”, onde lhe viessem à cabeça. Na escola não seria diferente. No recreio, na sala de aula, sempre desenhando e sua maior satisfação era presentear seus amigos com seus desenhos.
Em 1.993 faz seu primeiro curso focado em desenho publicitário, artístico e pintura.
Paralelamente, trabalhava no setor de estamparia de uma indústria de fraldas e realizava trabalhos publicitários em fachadas de lojas.
Em 2.004, realizou a primeira exposição. A partir daí, a carreira ascendeu. Criou atelier, passou a receber encomendas e a ter o reconhecimento merecido. Hoje, ministra aulas e oficinas de desenho de retratos e tem seu trabalho reconhecido em grande
parte do país.
A vida nos empurra na direção do desenvolvimento. Em vista disso amadurecemos
e tendemos a aperfeiçoar-nos. Presenciamos isto na obra de Dú Alves, no brilho retratado no olhar de seus desenhos e no brilho do olhar de quem os vê.

36

37
Itaúna

38

39

Edna Morato
Edna Morato Marinho

Edna Morato foi sempre amante do desenho. Diz que nasceu desenhando e que
sempre se expressou por desenhos. Desenhava nas paredes, na bolsa da escola, durante as aulas e, aos sete anos, foi convidada pela diretora da escola a desenhar para o
jornal do grupo escolar. Na adolescência, sem um porquê definido, parou de desenhar.
Indo fazer vestibular para Ciências Biológicas na UFMG, durante o trajeto, passa em
frente a Escola de Belas Artes. Voltou toda a sua vontade de desenhar. Resultado? Cursou Belas Artes nesta universidade e passou a ver a arte com outro olhar.
Seus quadros, em estilo abstrato, nos dão a idéia de flashes combinados a elementos do cotidiano, como o pôr do sol, um cais ou uma pipa solta no ar. É o olhar do espectador que completa a obra. Expõe quadros em seu atelier onde, além de criar, ministra
aulas de técnicas de desenho e pintura. É professora na Escola Municipal de Artes de
Pará de Minas e, além da pintura, participa da Associação de Áudio Descrição de Filmes
para Cegos.
Até chegar onde está, sua arte passou por várias transformações. Fez estágio em
criação gráfica, trabalhou com desenhos de modas e artes gráficas. Foi secretária de
Cultura em Pará de Minas durante quinze anos.
Profissional incansável, transforma seus sonhos em realidade. Diz que “a arte tem a
capacidade de transformar, naturalmente, as pessoas e que, de alguma forma, a arte
está em todos. Basta deixar florescer!”
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Gláucio Bustamante
Gláucio Nogueira Bustamante

Por influência de sua mãe, que era pintora, Gláucio começou a pintar aos 16 anos.
Aperfeiçoou sua técnica, estudando com Claudionor Cunha, pintor impressionista de
Belo Horizonte.
Passando a residir e a trabalhar na capital mineira, teve a oportunidade de frequentar galerias e exposições de diversos artistas, de estudar em vários cursos livres e oficinas de pintura, além de visitar ateliês de mestres em aquarela.
Voltando a Itaúna, reativou seu ateliê, passando a criar uma série de paisagens mineiras, seja em pinturas em aquarelas ou em tinta a óleo. Seu talento e dedicação à
pintura lhe trouxe agradáveis e merecidos retornos. Participou de diversas exposições
individuais e coletivas, recebendo vários prêmios, destacando-se a participação no VI
Circuito Internacional de Arte Brasileira em Madrid, Londres, Paris e a classificação de
seu quadro “Auto retrato de um safenado bem sucedido cinco anos depois”, entre os
cinco ganhadores dos 2.974 inscritos no concurso Banco Real Talentos da Maturidade,
em 2.008.
Além de ser consagrado como “Mago da Aquarela”, o trabalho com cerâmica também faz parte de suas atividades.
Seu talento, reconhecido em todo o país, foi assim descrito pela artista plástica Yara
Tupinambá: “Gláucio Bustamante, dono de uma técnica respeitável, vem agora captando os grandes espaços vazios da terra mineira, descobrindo lagoas e regatos, montanhas atrás de montanhas, lugares cobertos por vegetação verde depois da chuva,
num encantamento que deve ter sido o mesmo que os bandeirantes sentiram, quando
aqui adentraram descobrindo o nosso solo. A cidade de Itaúna deve-lhe este trabalho
de guarda da sua memória.”
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Heleno Nunes
Heleno Ferreira Nunes

Não é por acaso que a obra de Heleno Nunes ganha cada vez mais admiradores.
As inúmeras possibilidades de criação que vão das charges, passam pelas histórias em
quadrinhos e chegam a murais de até 15 metros, fazem parte de sua trajetória como
artista.
Aos nove anos de idade já fazia charges, caricaturas e outros desenhos. Aos 17,
começa sua história profissional, desenhando para o Jornal Estado de Minas (no suplemento “Gurilândia”, no jornal “Zero Hora” do Rio Grande do Sul, jornal “Gazeta” do
Paraná e Revista “Encontro”. Além disso, trabalhava para agências de publicidade, mas
sempre com o sonho de trabalhar apenas com histórias em quadrinhos. Nessa área,
além de tirinhas para jornais, publicou os livros: “Desejos de Natal” ( esgotado em 20
dias ) e a história do jogador Gilberto Silva, que foi distribuído no Brasil e na Inglaterra.
Nos anos 70 foi convidado a desenhar um mural no fórum de Lagoa da Prata. Sem
nunca ter pegado antes em um tubo de tintas, aceitou o convite. Tem início, então, a
sua carreira como pintor.
Além deste mural destaca-se, nesta área, um mural de 15 metros na cidade de Pitangui/MG, um painel de 13 metros na Rodoviária de Belo Horizonte e outro na Galeria
Guignard do Palácio das Artes, também em Belo Horizonte. Seus quadros, no estilo
expressionista, são conhecidos em vários países, tendo sido expostos na França.
É destaque em suas obras as mãos e os pés maiores que a cabeça, pois o artista tem
como filosofia de vida que o pensamento não tem valor, se não for colocado em prática.
O pensamento deve estar sempre seguido pela ação.
Atualmente só trabalha por encomendas, tendo feito recentemente a história de
Lagoa da Prata em desenho animado. Ministra também aulas de pintura para crianças.
Autodidata, só entrou em escolas de pintura para ministrar palestras.
Dono de um estilo único, o seu pensar, aliado ao fazer, faz com que seus desenhos
tenham história, movimento e beleza.
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Jéferson Alves
Jèferson Alves Pereira

Jéferson Alves viveu, literalmente, o desafio de fazer brilhar seu talento.
Autodidata, desde criança começou a desenvolver suas habilidades artísticas com
trabalhos em técnicas de mosaico e colagens. Participando de um grupo de artesanato
da cidade de Florestal, aos dez anos de idade expõe seus primeiros trabalhos em uma
coletiva deste mesmo grupo. Aos quinze anos, inicia-se na pintura a óleo. Participando
da Associação Mineira de Artesanato Rural, fez diversas viagens a cidades históricas e
passa a ter contato com outros artistas, o que desperta sua curiosidade e vontade de
aperfeiçoamento. Começa, então, a estudar sozinho através de livros de artes.
Muda-se para a cidade de Nova Serrana, onde vislumbrou a grande oportunidade de
difundir seu trabalho e de ter reconhecimento com suas obras.
Começou trabalhando, criando desenhos de calçados para uma indústria e, paralelamente, fazendo decoração em imóveis rurais ( inspirando-se em suas raízes ), pintando
seus quadros e fazendo desenhos de retratos. Em 1994, abriu sua escola de artes, fazendo exposição inaugural no horto florestal, com quadros retratando ambientes desse
espaço.
Sua obra transita livremente de retratos e cenas de infância ao impressionismo, do
sacro ao modernismo, do expressionismo ao surrealismo, às vezes causando impacto
pelas cores e, outras vezes, usando somente tons degradês. As obras sacras destacamse, devido à formação religiosa do artista, em releituras e criações de quadros de santos
e cenas religiosas cristãs.
Tendo participado de exposições coletivas em Nova Serrana e outras cidades, hoje
Jéferson sobrevive de sua arte e diz que a essência de seu trabalho “é se conhecer, resgatar suas origens, cultivar suas raízes e fazer, através de seus quadros, uma leitura do
mundo”.
Além de produzir a arte ele a ensina a outras pessoas e nos mostra que todos temos
um propósito de vida, um dom ou talento únicos para oferecer ao mundo e que vale a
pena persistir.
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José Wilson
José Wilson Bernardes

Sua história como artista plástico tem um começo diferenciado dos demais, pois ela
começa quando José Wilson tinha 18 anos de idade. Aconselhado por seu psiquiatra, foi
conduzido à arte terapia e ele sentiu que, a partir daquele momento, haveria uma nova
meta a cumprir.
Aos 27 começou a estudar Belas Artes, na UFMG em Belo Horizonte. Van Gogh se
tornou seu ídolo, tendo feito uma exposição individual com trinta e dois trabalhos de
releituras individuais de sua obra, em Belo Horizonte.
Participou também de uma exposição coletiva, juntamente com mais 100 convidados, dentre eles Yara Tupinambá e Jarbas Juarez, em Ouro Preto, Belo Horizonte, Rio
de Janeiro e Brasília, em que retratavam de formas diferenciadas o quadro “Mona Lisa”
de Leonardo da Vinci. Seu trabalho, de grande criatividade, ficou entre os dez melhores
votados.
Além da pintura, José Wilson faz bordados em tecidos, diversificando sua capacidade criativa e fazendo dele um artista que literalmente “pinta e borda”.
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Karol Canto
Karol Canto Silva

O gosto pelo desenho começou cedo. Aos oito anos Karol Canto já se destacava com
seus desenhos e começava então a dar aulas de desenho. Mas, sempre quis mais e,
hoje, ministra aulas de pintura.
A vida não é simples como se lê. A artista estudou pintura até os vinte e dois anos.
Casou, teve filhos, diminuiu sua criação em prol da família e veio a separação.
Com o divórcio, para superar a dificuldade financeira, começou a pintar panos de
prato, forros de mesa, roupas de cama e outros. Percebeu que “pintava mais panos de
prato em quantidade maior que os dias do ano.”
Se a aceitação de seu trabalho era tão boa, é porque tinha talento. Resolveu então
ensinar sua arte. Abriu sua escola de pinturas. Fez um curso de especialização pela Escola Guingnard, em Divinópolis, e há quinze anos vive de sua arte, com vendas de seus
quadros e aulas em sua escola, já tendo passado por seus ensinamentos a perto de oitocentos alunos.
Expõe seus trabalhos e os de seus alunos anualmente, já tendo feito quatorze exposições. Está com duas exposições agendadas para este ano, na cidade de Divinópolis.
Uma com telas retratando imagens de Divinópolis de ontem e de hoje, feitas especialmente para as comemorações do centenário da cidade e, outra, denominada “Olhar sobre o olhar”, onde faz aquarelas inspiradas em fotografias, retratando tocos de árvores
e flores de nossa região.
Karol Canto sugere, através de sua obra, que cada um olhe, sinta e fale por si mesmo.
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Levy vargas
Levy Vargas Filho

Levy sempre gostou de desenhar e o desenho foi sua iniciação na arte.
Com o passar dos anos aliou o gosto à necessidade. Começou a pintar e encontrou
em seus quadros sua melhor forma de expressão, autoconhecimento e ciência do mundo.
A pintura abstrata foi e é uma opção natural para seus trabalhos. Busca liberdade
de criação e imagens que reflitam seu mundo interior. Artistas como Kandinsky, Maria
Helena Andrés, Miró, Lygia Klarc, dentre outros, tornaram-se referências e caminhos
para que Levy pudesse desenvolver, ao longo dos anos, séries como as “Paisagens subjetivas”, os “Signos flutuantes” e, mais recentemente, os quadros da série “Tudo aqui
agora”.
Cursou Artes Plásticas e Educação Artística na Escola Guignard – UEMG e pós graduação em Arte Educação pela UEMG e pós-graduação em Arteterapia pela Clínica POMAR – ISEPE – RJ.
Além de pintor, Levy atua na cena teatral de Itaúna, criando e fazendo cenários,
compondo trilhas sonoras e dirigindo produções locais. É também musicista, participando de várias produções musicais em shows e gravações de cds.
Educador, ministra cursos de extensão em Artes Plásticas e Teatro para alunos dos
cursos de Letras e Pedagogia da Universidade de Itaúna, sendo também consultor em
Arte Educação da APAE Itaúna. Leciona Pintura Contemporânea no Centro de Arte e
Artesanato Yara Tupynambá, em Itaúna, e ministra oficinas de pinturas pelo interior de
Minas Gerais.
Como Arteterapeuta, faz atendimentos individuais ou em grupos, trabalhando também com alunos da rede municipal de ensino de Itaúna.
Levy Vargas respira arte o tempo todo e, como ele mesmo disse: “a arte me deu tudo
o que tenho: minha sensibilidade, meu amor por tudo que é beleza e transcedência.”
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Márcia de Oliveira
Márcia de Oliveira Santos

O calor das fogueiras, o cheiro do quentão e da pipoca, o colorido das roupas, Santo
Antônio, São João e São Pedro. Que relação existe entre festa junina com a arte de
Márcia Oliveira?
Quando criança, Márcia adorava brincar com tintas, sempre desenhando e pintando.
Aos doze anos, seu pai, proprietário de uma fábrica de foguetes, lhe pediu para criar a
arte das embalagens para seus produtos. Márcia pintou os santos em forma de bandeiras e o sucesso de sua criação “explodiu”, no bom sentido, é claro!
Autodidata, transita artisticamente entre pintura, pastel, reciclagem, pintura em
cerâmica, painéis em paredes e pintura de imagens sacras, além de já ter feito pinturas
de retratos e de ter uma forte relação com a música, que é retratada em seu quadro “um
anjo ao violino”.
Hoje, exerce a arte pelo prazer e seu sonho é replicar a arte para a comunidade de
Santo Antônio do Monte.
É o olhar da artista vendo o quanto é importante ter uma causa, uma missão, um
objetivo sendo atrelado à rotina do seu talento.
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Maria José Boaventura
Maria José Amarante Boaventura

Sua história como pintora teve início, através da observação dos desenhos que sua
mãe fazia, para ilustrar trabalhos da escola. Começou a estudar técnicas de desenho e
pintura nas aulas de Educação Artística e, a partir daí, Maria José passou a dedicar todo
seu tempo livre para seus quadros.
Mudou-se para o Rio de Janeiro e, seguindo orientações médicas, foi obrigada a
parar de pintar, devido à intoxicação causada pelas tintas. Ficou seis anos sem exercer
a arte. Para compensar a ausência dos pincéis e tintas, estudou Biblioteconomia, com
ênfase em História das Artes. Com a chegada ao mercado das tintas acrílicas não tóxicas, volta a pintar, tendo como inspiração fotos antigas da cidade de Formiga. Estudou
pintura na Sociedade Brasileira de Belas Artes do Rio de Janeiro e fez especialização em
artes visuais na Escola Guignard – UEMG, em Belo Horizonte. As modificações técnicas
tiveram início em 1982.
Tendo seu quadro “Solar dos Neves” sido selecionado por um rigoroso júri, passou a
expor na FEIRARTE, Rio de Janeiro, quando vendeu seu quadro “Beco dos Padres”, para
a Alemanha, o que impulsionou sua carreira. Trabalhou vários anos expondo na FEIRARTE e foi diversificando seu estilo, se desprendendo aos poucos do hiper-realismo
e do realismo, soltando mais sua imaginação criativa, sem perder o vínculo inicial com
os casarios de Formiga. Voltando para sua cidade natal, começou a dar aulas de pintura
em 1989, sendo que em torno de 1.000 alunos já estudaram em seu atelier.
Seus quadros ficam expostos na galeria de sua escola para exposição e vendas. Suas
telas atuais têm um quê de inquietude, impermanência, , retratando o processo evolutivo da artista e sua paixão pelo que faz, enquanto os olhos de quem os vê se satisfazem
com os belos contrastes de suas cores.
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Miguel Gontijo
Miguel Gontijo

Ao conhecer um pouco da história de Miguel Gontijo, pergunto-me se uma das mais
importantes fases da nossa viagem não será aquela na qual jogamos fora o mapa!
Miguel, desde criança, apesar de conflitos internos, viveu assim, sem um destino
prefixado, talvez sem perceber que nascera livre de idéias preconcebidas, o que o tornou capaz de externar em suas obras os verdadeiros segredos de cada época, de religiões, de política, de outros artistas, do mundo, da vida e os seus próprios. Começou
trilhando caminhos distintos, aprendendo a ler e a desenhar sozinho, em um processo
extremamente natural. Ao copiar os desenhos de revistas em quadrinhos, decifrava as
letras e lia. Antes de seguir os caminhos das artes, cursou um semestre de medicina,
passou pela informática e graduou-se em História e Filosofia pela UFMG, exercendo
a função de professor do curso secundário por vários anos. Não sendo seduzido pela
escola, caminhou pelas artes. Há quarenta e cinco anos, profissionalizou-se como
aquarelista e pintor. Suas obras causam impacto pelo conteúdo, uma vez que retratam
desde monges medievais, anhos barrocos e cândidos Agnus Dei a galinhas, ditadores,
reis, corpos retalhados, mãos portando revólveres e lembranças de Picasso, Rembrant
e outros, colocados em suas telas como se fossem colagens e, outras vezes, como releituras. Introduz autorretratos nos seus quadros, ora com rosto contemporâneo, ora
com rosto medieval, registrando sua passagem na própria obra.
Em 1.995, após já ter sido marchand, ter ganho vários prêmios e já ser reconhecido
nacional e internacionalmente, assumiu que era artista e, em sua modéstia de mineiro
– bem do interior - , diz: “pintei apenas um quadro na vida, com variações infinitas sobre o mesmo tema.” E, em um estado catártico de modéstia, completa: “não sou bom
desenhista nem bom pintor. Atuo nas duas áreas para uma esconder a incompletude da
outra.”
Sem nunca ser ligado a modismos, sem se preocupar quanto a classificação de sua
obra, se nesta ou naquela escola, sempre foi fiel a si mesmo e o resultado é o talento e
a beleza de seu trabalho.
O mundo tem maravilhas em todas as áreas e, na pintura, Miguel Gontijo é uma
delas!

76

77
Santo Antônio do Monte

78

79

Pedro Ivo
Pedro Ivo de Oliveira

Antes da invasão tecnológica, um dia chuvoso era angustiante, principalmente para
as crianças. Para Pedro Ivo era diferente. Lá fora a chuva caindo e ele, em casa, deitado
no chão observando minuciosamente os objetos, para depois fazer seus desenhos. Assim tem início a sua história, fazendo cópias ou releituras desses objetos.
Sem nunca ter feito cursos, foi evoluindo e aperfeiçoando sua obra naturalmente.
É artista profissional há vinte anos, tendo iniciado seus trabalhos como publicitário,
criando várias capas de livros, ainda na época do aerógrafo.
Hoje, além dos seus quadros, destaca-se fazendo pinturas para espetáculos pirotécnicos, tendo desenvolvido maneiras e estilo próprios.
No caminhar entre suas obras sacras, esculturas em arame e explosões pirotécnicas,
Pedro Ivo diz que “não é um criador. Para suas pinturas se inspira na contemplação do
belo que ele vê, faz e degusta!”
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Ronaldo Araújo
Ronaldo Oliveira Araújo

Ronaldo desde criança gostou muito de desenhar, criar histórias em quadrinhos e
pintar. Na adolescência, sentiu que seu caminho profissional seria no campo publicitário. Mas, o destino mudou seus planos. Aos 18 anos sofreu um acidente e, durante a
recuperação, ainda hospitalizado, começou na terapia ocupacional a pintar com guache e, aliando ao seu talento uma grande vontade, passou a pintar em telas, sempre se
aprimorando e definindo seu estilo.
A sua dependência em ter alguém para mover a tela, para que possa executar seu
trabalho, nunca o desanimou. Sua força de vontade em vencer esta adversidade da
vida, fez seu talento passar mensagens de bondade e esperança de paz e felicidade em
suas obras, sempre tendendo ao surrealismo.
Em 1981, fez sua primeira exposição na ETIMIG (Belo Horizonte), passou a fazer
parte do Sindicato dos Artistas de Belo Horizonte, participando de várias exposições
coletivas na capital mineira. Ainda em Belo Horizonte, foi selecionado entre outros dois
mil trabalhos, para expor em vários Salões de Artes em Minas Gerais, exposição esta
onde poucos são escolhidos.
Resolveu retornar à sua cidade natal em 2001, onde seria mais confortável para atender à sua dependência física e passou a trabalhar somente por encomendas.
A sua história envolve talento, capacidade de resistência diante da adversidade e
criatividade, qualidades que ajudam a construir e reforçar o sentido de autonomia.
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Sérgio
Sérgio Henrique de Carvalho

Desde os primórdios da história, o homem tem necessidade de fazer-se conhecer
através de símbolos que não se limitem a indicar-lhe a identidade, mas que servam para
incutir respeito e temor. Surgiram, então, as bandeiras. O estandarte é um tipo de bandeira, a princípio ricamente bordada, e que não se presta a ser hasteada e sim levada o
como guia, utilizado por diversas instituições. Confeccionada em tecido ou outro material, nas formas retangular ou quadrada, traz pintados a imagem ou o emblema de
sua comunidade ou confraria ( normalmente com a imagem de um santo ou da virgem
Maria ).
Sérgio Henrique profissionalizou-se na arte da criação e confecção de estandartes.
De suas mãos nascem peças, simplesmente maravilhosas, em tecidos, em couro, ou
mesclando os dois materiais, onde executa todo o trabalho de criação e execução que
vai do corte do formato e tamanho, pintura do emblema, bordados a colagens dos detalhes.
Porém, seu trabalho como artista não teve início com os estandartes. Autodidata,
desde criança, desenhava e esculpia peças em argila. Tornou-se estilista e, de pronto,
descobriu seu talento para esculturas em papel marchê. Aperfeiçoou-se neste trabalho
esculpindo, entre outras peças, lindas bonecas articuladas, com rostos e feições barrocas, que lembram reis e rainhas de cartas de baralho.
Ministra oficinas de resgate cultural em papel marchê, em cursos de 80 horas/aula
para dez alunos em cada turma. Conta, satisfeito, que de cada turma, em média três
alunos se profissionalizam e passam a sobreviver da arte por ele transmitida.
Tem seu atelier e sobrevive exclusivamente de suas criações. Trabalhando, principalmente por encomendas, faz anualmente uma exposição de suas esculturas e estandartes que, além de retratar o talento do artista, decoram ambientes especiais, materializando a beleza.
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Silvestre
Silvestre da Silva Alves

Prazer é sinônimo de bem-estar. E por que não arte como sinônimo de prazer? E é
prazer que Silvestre sente quando vê um quadro terminado. É a própria realização de
um ideal de beleza, diz o artista.
Autodidata, desde criança, fazia seus desenhos com lápis de cor e lápis-cera. Passou
a pintar reproduções em painéis de isopor em guache, para decoração de festas. Após o
nascimento de sua filha, começou a ler sobre a vida de grandes e famosos pintores. Foilhe despertada a vontade de se enveredar pelas telas pintadas a óleo e acrílico. Em 1990
fez o primeiro trabalho com pintura a óleo. Porém, interrompeu o trabalho para fazer
faculdade, onde cursou Administração de Empresa. Exercendo a profissão de bancário
desde 1999, profissionalizou-se também como pintor.
Todos os dias, após o trabalho no banco, volta para casa já esboçando em sua mente
o quadro que será pintado. Inspira-se em fotos de lugares especiais, cidades e, principalmente, na natureza real, tendo uma certa preferência pela pintura de bambus.
Em 2006, fez uma exposição individual em sua cidade, expondo trinta quadros. Vendeu todas as obras e recebeu várias encomendas. A filha também gosta de desenho e
pintura, o que lhe dá a alegria e a certeza da continuidade do seu talento.
Hoje, devido ao tempo restrito para pintar, só faz quadros por encomendas. Bancário
há vinte e seis anos, diz que após aposentar-se, dedicará todo o tempo às pinturas.
Por fim, entre um sorriso de satisfação e um suspiro por ansiar dedicar-se mais a seus
quadros, alcança aquele plano em que a arte lhe permite esquecer as limitações.
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Venício
Venício Alves Nogueira

Um ser humano sem sonhos é como um pássaro com as asas quebradas!
Venício Nogueira passa estes sonhos, em seus quadros. Talvez por isso, sua maior
inspiração venha dos pássaros e as belas fusões que faz com imagens sobrepostas,
mostram a eterna busca do artista ( e do ser humano ) pela liberdade.
Venício tem uma biografia diferenciada da maioria dos artistas. Quando criança queria trabalhar no circo. O trapézio, o picadeiro, o malabarismo, os mágicos, enfim, o circo
o seduzia e fascinava.
Aos quatorze anos, despertou seu interesse pela pintura, quando começou a ver fotos de quadros de Portinari e de Picasso, dentre outros, nas aulas de Educação Artística.
De repente, houve um despertar da vontade de desenhar e pintar. Iniciou com cópias em lápis creiom, lápis de cor e guache sobre papel. Começou a pintar profissionalmente, quanto passou a trabalhar em uma empresa de sua cidade. Com o salário,
adquiriu os materiais necessários para os quadros. Deu início às criações em óleo sobre
telas. A princípio, as cores vivas, atualmente vivem a faze do preto e branco.
Sua primeira exposição foi em 1982 na Feira de Artesanatos, em Divinópolis. Participou de coletivas do Colégio de Arte de Uberlândia/MG, Belo Horizonte, na Europa,
Argentina e Chile.
Apesar de seu talento e beleza da obra, não sobrevive da arte. Trabalha no setor de
compras de uma empresa, porém, a pintura é o seu alimento, é a satisfação.
Criando, pintando, seja em cores ou em preto e branco, sente-se como os pássaros
que, no bater das asas: mostram a sua liberdade!
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Wagner Paixão
Wagner Alvarenga Paixão

Wagner Paixão tem um jeito especial de levar sua arte, para bem próximo do espectador: pintando nos muros de sua cidade. Quando criança, seus desenhos eram colados
nos murais da escola concorrendo e ganhando prêmios.
Aos dezenove anos foi para Belo Horizonte, trabalhar na PRODABEL como auxiliar
de cadastro, e terminou exercendo a função de desenhista para a revista que era editada pela empresa.
Durante dez anos trabalhou com desenho mecânico e civil, sendo que três desses
anos, viveu em Nova York. Voltando para a cidade natal, montou atelier e começou a
pintar seus quadros, inspirando-se em fotos antigas, realizando três exposições individuais na Casa da Cultura de Piumhi. Em 2005, olhando para o muro desgastado de
uma escola, lembrou-se dos desenhos da infância e surgiu-lhe a idéia de usá-los como
“telas” para suas criações.
Trabalhando por encomendas, já fez “quadros” em dez muros de escolas da cidade.
Além dos muros, as creches igualmente foram presenteadas com as cores de sua arte.
Nos muros e creches, o cliente escolhe o tema. Ele faz pesquisa, cria desenhos e
pinturas. Nas telas Wagner expressa sua criação e começa, agora, a pintar um série de
“memórias de viagens”, em estilo expressionista.
É a sua arte recuperando memórias!
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Artes plásticas - Escultura

Eloísa
Eloísa Helena Xavier

“Lá vai São Francisco de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento,
bom-dia amigo! Dizendo ao fogo, saúde irmão!” ( Vinicius de Morais )
Falar sobre Eloísa Helena e não pensar em São Francisco de Assis é, praticamente,
impossível!
Suas esculturas têm início na pureza e simplicidade da infância. Enquanto sua mãe
lavava a roupa da família – composta de treze filhos, ela e o marido – em um riacho,
seus irmãos iam nadar e Eloísa ia pegar argila nos barrancos do riachinho para modelar
bichinhos, panelinhas e pequenos potes, que se transformavam em seus brinquedos.
Começou a trabalhar em uma plantação de hortaliças e, posteriormente, em uma
empresa de criação de frangos, mas sempre sentindo o prazer de suas mãos tocando a
argila. Aos vinte e oito anos de idade, enquanto sua mãe montava o presépio, ela sentiu
o desejo de aumentar e renovar as peças que o compunham há vários anos. Esculpiu,
então, vários animais em argila, dentre eles, carneiros, bois e cavalos. Os vizinhos gostaram tanto que começaram a divulgar seu trabalho, o que resultou em diversas encomendas. Seguindo a sugestão de uma prima, começou a estudar esculturas com Raimundo Nogueira de Faria, o “mestre Sica”, um dos maiores escultores de Pará de Minas
e, dentro de poucos meses, tornou-se auxiliar do professor. Com a morte do mestre, foi
convidada a assumir o seu posto onde está há vinte e dois anos, ensinando crianças,
adolescentes e adultos, a arte e o prazer de esculpir em argila.
Em sua obra, o destaque fica para as esculturas de São Francisco, tendo com elas
participado de várias exposições individuais, coletivas, feiras e salões de arte. O mestre
Sica ensinou-lhe esculpir e amar São Francisco. Por isto ela consegue passar - com seu
talento - expressões de simplicidade e de amor franciscano à natureza, esculpindo o
santo Assis em diversas situações.
Vemos no olhar de Eloísa e sentimos, em sua voz, o prazer de criar e moldar sentimento que ela transmite para a beleza de suas criações.
Em Meireles, zona rural onde ela reside e que chama de “pedacinho do céu”, São
Pedro entregou as chaves para São Francisco de Assis.
Ave, Eloísa!
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João Guarda
João dos Santos Teixeira

A rede de inspiração de João Guarda, como artista, foi lançada aos dez anos de idade,
quando esculpiu o rosto de Jesus Cristo na tábua de bater bife que sua mãe usava na
cozinha. Candimira, artista divinopolitana, viu, gostou e comprou a tábua. E João não
parou mais.
Exercendo a função de segurança em uma agência bancária, foi incentivado pelo gerente a dedicar seu tempo integralmente às suas esculturas. Dito e feito! Há trinta anos
ele sobrevive somente desta atividade. Especializou-se em arte sacra no estilo barroco,
esculpindo em madeira ( sendo sua principal matéria-prima ), pedra-sabão e argila.
Estudando através das obras do escultor santeiro, Veiga Valle, de Goiás, aprendeu
todo o processo de policromagem, qual a melhor matéria a ser utilizada, principalmente para a expressão dos olhos, e o processo de envelhecimento das peças.
Trabalha por encomendas e, além dos santos, esculpe bustos e faz restaurações de
esculturas e altares, principalmente para igrejas.
Expôs seu trabalho em três individuais, o que não é mais possível devido à grande
quantidade de encomendas e ao tempo que é despendido na peça, para ela ficar totalmente pronta, o que vai de 30 a 40 dias e mais 20 para envelhecimento.
Sua obra atende a diversas igrejas, irmandades e particulares de todo o país e exterior. Em sua trajetória como santeiro, o artista já produziu uma variedade imensa dos
mais diversos santos, expressando a devoção de cada pessoa que os encomenda.

110

111
São Sebastião do Oeste

112

113

Mário Teles
Mário Pereira Teles

Um lar tem que ter história!
E a história de Mário Teles tem início com seu pai GTO ( Geraldo Teles de Oliveira )
que, com seu jeito simples de viver, somente aos cinquenta anos começou a esculpir e
se tornou um dos maiores escultores em madeira de nossa região. Após perder o emprego como rondante no Hospital São João de Deus, iniciou sua obra como escultor.
Criou uma identidade artística própria, com grande criatividade, esculpindo dezenas
de figuras humanas que denominou de “Roda da Vida”. Aos cinquenta e quatro anos,
ao expor sua obra na Galeria Guignard em Belo Horizonte, ganhou projeção nacional e
internacional.
Com o crescimento das encomendas, foi aos poucos encaminhando parte do serviço
ao filho Mário, herdeiro de seu talento.
As esculturas de Mário Teles mostram que ele não se apropriou das criações de GTO.
Ele as recriou, com olhares e leituras próprios. Como bem descreveu o crítico Gladston
Mamede, “o formão de Mário Teles fere a madeira com uma preocupação maior com as
balizas, construindo peças mais rigorosas em sua geometria, habitualmente marcadas
por um círculo perfeito, uma roda que dá limite à existência das personagens. GTO era
mais aleatório e místico nessa distribuição.”
Em uma impressionante releitura da obra do pai, Mário criou a “Engrenagem da
Vida”, cuja inspiração veio das rodas gigantes dos parques de diversão.
Dono de uma obra extensa, com mais de 3.500 peças, todas exclusivas, Mário Teles
hoje conta com a ajuda do filho, para fazer o vazamento das peças e do sobrinho GFO,
que já tem suas próprias esculturas, o que dá sequência ao talento que gira a sua “engrenagem da vida”.
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Napoleão
José Napoleão Pereira

“Esse menino só faz arte. Pare de fazer arte, menino!”
José Napoleão brinca com as palavras da chamada de atenção de sua avó. Apesar de
brincar muito, sua infância foi difícil, financeiramente falando. Faltavam muitas coisas
em casa e, principalmente, brinquedos. Começa aí sua história como artista, pois ele
passou a confeccionar seus próprios brinquedos, valendo-se de qualquer material “de
barro a madeira”.
O início de seu trabalho com arame foi por acaso. Há quinze anos, trabalhando com
o artista e escritor Marcelo Xavier, os rolos de arames que estavam no ateliê e eram usados para sustentar os bonecos de massinha que eles esculpiam, lhe chamaram a atenção. Marcelo, retornando de uma viagem a São Paulo, comentou com José Napoleão
que havia conhecido uma pessoa, que fazia peças em arame. O desafio foi lançado e,
para surpresa dos dois, logo na primeira tentativa surgiu uma máscara e, em seguida,
um dinossauro. A partir daí, não parou mais. Começaram a surgir vários convites para
fazer esculturas em arame. Dentre elas se destacam uma cabeça de jacaré ( inspirada
no dragão chinês ), completada com tecido, onde entraram vinte pessoas para o carnaval de Ipanema/MG, e um elefante de 3m de altura por 6m de comprimento, exposto
em uma das edições da Feira do Livro, em Belo Horizonte, em comemoração ao centenário de Carlos Drumond de Andrade. Recebeu seu primeiro convite para ministrar
oficinas na UFMG, sempre reservando tempo para suas esculturas. Fez sua primeira
mostra individual em Cataguases-MG, após três exposições em Belo Horizonte e uma
em Pará de Minas.
Das mãos de José Napoleão nascem cavalos, gatos, dinossauros, elefantes e, também, lustres, abajures e cipós que podem ser carregados de flores.
O artista declara que “gosta dos cavalos pela sua nobreza, mas deixa claro sua preferência pelos felinos, que são o retrato de independência.”
Para os apreciadores de sua obra, ele dá a oportunidade de terem “um novo olhar
sobre um velho material”, transmitindo em suas peças leveza e harmonia.
“Na ilusão de um sonho, achei o elefante que imaginei!” A frase de Carlos Drumond
de Andrade traduz o trabalho de José Napoleão que hoje “é a sua vida e faz parte de seu
subconsciente.”
É o artista sonhando com a sua obra!

118

119
Pará de Minas

120

121

Rebecca Corradi
Rebecca Moreira Corradi

O fogo não fala aos animais, mas fala ao homem. Ante o fogo o animal se espanta
e foge, mas o homem, mesmo assustado, aproxima-se. É que entre ele e o fogo há alguma coisa que os irmana.
Desde criança, Rebecca Corradi tem fascínio pelo fogo. Em suas lembranças de infância desfilam brincadeiras, as terras escuras da fundição, o fogo derretendo metal e
criando formas. Em contraponto, a terra, a argila que gostava de pegar nos riachos das
fazendas em seus passeios e o prazer de criar com as mãos. Faltava o ar! Na adolescência, vivendo as limitações impostas pela ditadura militar, viu no teatro a sua oportunidade de expressão. Após alguns trabalhos como atriz, sentiu que o palco não era seu
espaço. Com a morte prematura de sua mãe, começou um processo de autoconhecimento, ansiando encontrar um eixo para seu equilíbrio emocional. Começou a cursar
História da Arte e Desenho na Escola Guingnard, em Belo Horizonte. Sentindo-se novamente desmotivada, mas tendo no terceiro período outra vez o toque com a argila, sentiu que era aquilo mesmo que desejava: retornou o interesse pela moldagem. Porém,
quando pela primeira vez participou, em uma de suas aulas, da queima do Raku ( uma
técnica japonesa, um ritual em que é feito um brinde às forças da natureza ) onde o artista interfere no fogo e o fogo trabalha a seu favor na queima das peças de cerâmica,
sentiu uma comunhão de forças e, nesse momento, descobriu que era ceramista.
A partir daí não parou mais de esculpir. Em 2.002, formou-se especializando-se em
Cerâmica e História da Arte e, em 2.003, abriu seu atelier.
Sua produção hoje, totalmente manual, é composta de peças exclusivas. São todas
projetadas em desenhos, sem nunca ter repetido uma peça. Participou das duas últimas edições da Feira da Cerâmica, em Belo Horizonte, e ministrou oficinas, a convite do
Governo do Estado, em um projeto de inserção social para adolescentes.
Em seu trabalho, Rebecca Corradi tem o contato com os quatro elementos vitais: a
terra, o fogo, a água e o ar. A argila e a água que são o barro que ela modela com peso
no toque inicial e leveza nos toques da moldagem; o fogo que ela domina nas queimas
das peças e, por fim, o ar representado na escultura pronta, a sua vida!
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Ricardo Costa
Ricardo Pinto da Costa

Diz a história que toda lenda tem pernas!
Alguns nativos da Ilha de Páscoa, em sua ânsia de conhecer novos mundos, navegaram mar adentro e nunca mais voltaram!
Ricardo Costa tem 38 anos. Aos seis, morando na zona rural de Dores do Indaiá e sem
maiores contatos com outras regiões, já fazia seus desenhos com um pedaço de carvão
de fornalha, desenhando nas paredes ao redor de sua casa.
Pouco tempo depois, começa a fazer esculturas em argila. Aos 12 passa a divulgar
o trabalho na escola. Trabalhou em uma marcenaria e o contato e experiências com
madeiras fizeram com que definisse este material como a principal matéria-prima para
suas esculturas. Passou a fazer réplicas perfeitas das estátuas da Ilha de Páscoa, de totens, de fontes e chafarizes europeus e a criar anjos e santos em grandes troncos ou em
pedaços de madeiras.
Seu trabalho foi se destacando e as oportunidades foram surgindo com convites
para exposições em várias cidades.
Faz esculturas também em pedra Santana e com cimento. Sua obra em cimento
mais conhecida é a escultura de um índio, marco em homenagem aos índios “Tapuias”
que viveram na região de Dores do Indaiá.
Ainda exercendo a profissão de marceneiro, Ricardo confecciona camas e outros
móveis em madeira. Mas, Ricardo não constrói somente camas e outros móveis. Na
perfeição de suas esculturas, constrói sonhos. Os mesmos sonhos dos nativos da Ilha
de Páscoa!
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Rogério Mendonça
Rogério de Araújo Mendonça

Rogério Mendonça teve a tendência artística bem cedo despertada. Começou, quando criança, desenhando, copiando e aperfeiçoando seus desenhos com lápis creiom ou
lápis de cor. Em 1982, fez vestibular para ingresso na Escola Guingnard, referência no
ensino das artes em Minas Gerais. Nesta escola teve acesso ao ensino de desenho, gravuras, xilogravuras e outros. Porém, interessou-se pela escultura em argila, tendo sido
aluno de Amílcar de Castro, escultor, desenhista e um dos maiores expoentes do neoconcretismo no Brasil.
Interrompe seus estudos para se casar e fica sem esculpir durante dez anos, tornando-se comerciante. Felizmente, sua imaginação insistia em mostrar-lhe variadas configurações em uma “bola” de argila e isto o fez voltar às esculturas.
Recomeçou fazendo peças em torno cerâmico, mas sentiu sua criação limitada. Passou a esculpir santos, principalmente São Francisco de Assis. Desenvolveu uma técnica
de envelhecimento das peças, utilizando cera de abelhas e passou a vendê-las a decoradores.
Mas Rogério vivia o desafio de criar esculturas diferentes, mais atraentes. Começou
com peças inspiradas nas formas femininas, com uma técnica diferenciada, onde utiliza
argila texturizada com limalhas de ferro, o que dá um aspecto metalizado às formas
trabalhadas.
Além deste processo, faz experimentos usando resinas, tintas, pigmentos, dando
cores diversas à sua obra, ora criando efeitos de rosto e máscaras cobertas por um musgo esverdeado, ora de ouro envelhecido e, outras vezes, em tons de vermelho-sangue,
o que torna suas peças belas e seu estilo peculiar.
Atualmente, só esculpe santos por encomendas. Produz em torno de vinte peças por
mês, que são vendidas, quase na sua totalidade.
Diz que se sente realizado e feliz com o trabalho e que a recriação do estilo foi uma
forma de uma nova existência. E é isso que suas esculturas, além da beleza, essencialmente nos transmite: uma dimensão sempre mais inesperada da vida.
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Sebastião de Paiva
Sebastião de Paiva Filho

À primeira vista, parece que estamos em uma verde pastagem cheia de cavalos e
gados bovinos. Mas, na verdade, estamos nas ruas da pacata cidade de Candeias. As
ruas servem de abrigo para os animais esculpidos em cimento pelo artista Sebastião de
Paiva.
Tudo começa com um risco no chão, em tamanho proporcional ao tamanho real do
animal. Em seguida ao entrelaçar dos ferros e telas: está pronta a fôrma. Preenche-a
com a massa de cimento e inicia a escultura. As mãos, acariciando o cimento molhado,
fazem nascer a criatura.
Sebastião, desde criança, faz suas esculturas e, a partir de 1998, passou a comercializá-las, tendo feito trabalhos para diversas cidades brasileiras ( Divinópolis e Sete
Lagoas, por exemplo ) e para decoração de hotéis fazendas e sítios.
Não esculpe somente animais. Faz também esculturas de santos e outras mais. As
peças em cimento têm expressão e nos leva a uma viagem imaginária aos campos de
nosso Brasil e às belas fontes européias.
Vale a pena embarcar nesta viagem.
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Artesanato

Adão
Adão Olemar Ferreira

Quando Adão Olemar vê um galho de árvore no chão ou um pedaço de madeira jogado
em um canto qualquer, não vê somente o galho e a madeira: vê a opção de criar mais uma
escultura, dando forma, entusiasmo e sonhos àquele pedaço de pau.
Com 20 anos de idade, indo para São Paulo trabalhar como marceneiro, visitou uma galeria de artes, onde estavam expostas esculturas em madeira. Viu a sua vontade e interesse de
trabalhar com artesanato serem despertados. De férias, vai para Formiga e fica sabendo que
um primo, morador na zona rural, fazia esculturas em madeira. Visitando-o, tem a certeza de
que esse trabalho seria seu futuro e realização pessoal. Retornando de férias, não consegue
ficar mais que cinco meses em São Paulo.
Volta definitivamente para cidade natal e dá início a seus trabalhos com artesanato.
Acompanhando sua mãe para buscar feixes de lenha, esta lhe ensinava quais eram as madeiras ideais para o trabalho. Começou esculpindo em cedro e, a partir daí, evoluiu através de
pesquisas e testes em variados tipos de madeira. Hoje usa madeiras recicladas e faz também
esculturas em cimento. Suas obras são conhecidas nacionalmente, participando de feiras
em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Trabalha por encomenda quando é exigido o
tamanho da peça, já tendo esculpido um urso de 2,60 metros, a figura de uma mulher com
uma criança no colo, de 1,80 metros e uma carranca esculpida em cimento de 7 metros de
altura.
As belas esculturas de Adão Olemar nos dão o verdadeiro sentido de um olhar que vê e
modifica!
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Ana Maria
Ana Maria do Carmo

Realmente são incríveis as habilidades que encontramos em artistas e artesãos por
nossa Minas Gerais afora!
Aos oitenta anos, dona Ana Maria ainda “transpira” as técnicas da tecelagem e,
contando a sua história, faz um resgate da arte de tecer manual, utilizando teares e
características próprias do interior de Minas. Ainda na ativa, mas com uma escala bem
menor na produção, ela e suas irmãs tecem histórias, tapetes e outras peças.
Aos quinze anos aprendeu a tecer. Ensinou para as irmãs e uma cunhada e chegaram
a ter quatro teares em casa. Apesar das dificuldades de transporte, a produção de colchas, redes e tapetes era toda vendida em Moema, cidades vizinhas e Belo Horizonte.
Além de tecer, fazia crochê e bordados em ponto-cruz.
Atualmente a produção principal é de tapetes e redes. Mas, ainda tece algumas colchas, com tramas de lindos desenhos de pássaros – com destaque para o pavão – e
cabritinhos.
Mesclando simplicidade e beleza, Ana Maria exibe seus belos trabalhos e, mesmo
consciente de suas limitações impostas pela idade, brilha em seus olhos a satisfação e
o orgulho de ser uma tecelã.
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Antônio Francisco
Antônio Francisco Alexandre

“Vamos Malhado! Calma, Furioso! Ou!!! O!!!!...”
Enquanto o carreiro comandava, os bois obedeciam e as rodas do carro rangiam, ou
melhor, cantavam!
A história de Antônio Francisco começa com o carro de bois transportando, entre
outras coisas, o milho que vai para o moinho d’água se transformar em fubá.
Como acontece com a maior parte dos habitantes da zona rural, aos quinze anos de
idade, Antônio emigrou para a cidade. Trabalhou como servente de pedreiro e profissionalizou-se como pedreiro. Porém, o canto das rodas do carro de bois continuou em
suas lembranças e, para amenizar a saudade, começou a esculpir, nos restos de madeira utilizadas nas construções, pequenos carros de bois e moinhos d’água.
A riqueza dos detalhes em suas miniaturas esculpidas faz a grande diferença de sua
obra. Hoje, após quinze anos como escultor, cria miniaturas de automóveis ( com portas que se abrem ), motos, carretas, fontes com monjolos, charretes e, claro, carro de
bois. Marca presença em feiras e exposições, tendo participado da EXPOMINAS, em
Belo Horizonte, durante três anos.
Antônio buscou e continua buscando inspiração em suas raízes. Isto nos mostra que
o tempo e a globalização não conseguem destruir os vínculos que temos com nossas
origens, com nossa história.
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Camilo Pereira
Camilo Pereira da Rocha

Camilo Rocha vivenciou sua experiência criativa e de busca de satisfação existencial desde criança, quando fazia esculturas em mangas verdes. É isto mesmo, a manga, nossa deliciosa fruta tropical! E, com sobras de barro de olarias, esculpia bonecos.
Começou a desenhar e fazer pinturas em óleo sobre tela, enquanto cursava Estudos Sociais. Migrou para o teatro e começou, paralelamente, a lecionar Geografia e História.
Foi professor durante sete anos, aliando aulas e teatro, dirigindo e encenando peças
com seus alunos.
Interrompeu sua carreira de professor e foi trabalhar na construção civil como pedreiro e pintor, pois estas profissões lhe permitiam faltar ao trabalho para viajar com o
grupo de teatro para apresentação dos espetáculos. E foi, através do teatro, que teve
seu primeiro contato com as esculturas em espuma. Participando de um grupo teatral
em Belo Horizonte, seu diretor confeccionava bonecos com espumas. Aos vinte e nove
anos foi para Portugal com o grupo de Belo Horizonte. Seu diretor, construindo bonecos, sugeriu que ele experimentasse esculpir com as sobras de espuma. Fez, então, seu
primeiro boneco e não mais parou.
Começou a esculpir bonecos para compor cenários de peças de teatro, programas
de televisão e, em suas idas e vindas a Portugal, confeccionou naquele país, seu primeiro boneco gigante representando Papai Noel.
Começaram as encomendas, principalmente, para alegorias carnavalescas. Esculpiu,
para o carnaval de Cláudio, bonecos gigantes inspirados em figuras típicas da cidade,
em que as expressões faciais se confundem com as dos modelos reais. Utiliza espuma,
arame e ferro para os gigantes e tecido e espuma para os pequenos.
Ministra oficinas de confecção de bonecos em espuma, tendo desenvolvido técnicas
próprias como, por exemplo, confecção dos olhos em PVC derretido e dentes em cola
e durepox.
Terminou sua migração profissional. Encontrou sua satisfação nas esculturas em
espuma, nos palcos de teatros e nos palcos da vida!
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Carlos Leão
Carlos Alberto Leão

Para os budistas, a paciência é um atributo dos sábios e tem que ser cultivada por
meio da prática. Para Carlos Alberto Leão, a paciência, aliada a seu enorme talento,
é atributo do artista que confecciona miniaturas ricas em detalhes, em fidelidade aos
modelos e em beleza!
Carlos Alberto cresceu vendo presépios. Sua infância em Monte Belo, distrito de
Oliveira, foi vivida entre brincadeiras, moinhos, monjolos e presépios. Desde criança
despertou interesse pelas miniaturas, quando fez a de um guarda-roupa e não parou
mais.
Em 1994, começa a criar e montar seus presépios. Faz miniaturas de casas, fazendas,
jardins ( quando utiliza plantas reais ), montando uma cenografia tão perfeita e rica em
detalhes, que nos sentimos diante de uma paisagem real, habitadas por seres pequeninos. Nesse cenário, ele distribui as esculturas que representam o nascimento de Jesus.
A divulgação de sua obra começou com um convite da prefeitura de Oliveira, para
que fizesse a réplica do imóvel onde está situada a Casa da Cultura, para brindar aos
expositores de uma exposição de orquídeas na cidade e, com isso, foi levada a diversas
cidades.
Expõe em feiras na cidade de Oliveira e realizadas pelo SEBRAE, dentro do projeto
Mãos de Minas. Utiliza uma técnica totalmente desenvolvida por ele, ao encapar o papelão com jornal; faz minuciosos recortes e, por fim, a pintura das peças. Além das miniaturas, confecciona belos oratórios de papelão, baús e caixas de madeira. Esculpiu em
argila e expõe o lendário personagem entrudo, “Cai n’água”, que faz parte da tradição
carnavalesca oliveirense.
Carlos Alberto, com suas perfeitas miniaturas, traz para mais perto de nós lembranças, casas, cidades e coisas de que gostamos, o que nos enche de energia, fazendo-nos
sentir mais livres, plenos e com brilho nos olhos.
Foi o que senti “andando” nas vielas de suas pequenas cidades, de seus “pequenos
–grandes” e belos cenários!
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Chico Chagas
Francisco Chagas Neto

Semblante sombrio, fechado, com aspecto mau humorado! As caras, disformes, esculpidas em pedras, madeira ou metal, continuam a espantar.
Reza a lenda que as carrancas ornamentavam a proa de navios, barcos a vela e outras
embarcações, com o intuito de espantar os demônios que habitam as águas. No Brasil,
as carrancas do Rio São Francisco fazem parte do patrimônio artístico cultural do país.
Em São Roque de Minas, Francisco Chagas ainda as esculpe em madeira e as vende
para casas comerciais, residências, onde são colocadas para espantar mau-olhado e
azar. São usadas também como peças de decoração de casas, hotéis, jardins e parque
ecológicos.
Chico Chagas é neto de pescadores que contavam historias de ataques aos barcos
pelo “caboclo-d’água”. Com essas histórias na memória e o talento para esculpir, fez em
1999 sua primeira carranca
Com suas carrancas esculpidas com forma humana ou animal, Francisco Chagas
mantém viva uma das mais genuínas e enigmáticas manifestações de arte.
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Dirce Maria
Dirce Maria Lago Bezerra

Dirce Maria é uma artesã nata. Desde criança já fazia suas bonequinhas de pano
para brincar. Na pré-adolescência aprendeu bordados e crochê. Adolescente, aprendeu
a lidar no tear de prego, fazendo almofadas. Ainda na adolescência, residindo em Belo
Horizonte, cursou oficina de tear ( com duração de quatro meses ) na Escola Guingnard.
As peças que ela criava e tecia durante as oficinas, já tinham algo especial em beleza e
criatividade.
Aos vinte e dois anos, muda-se para a cidade de Florestal, que se tornou o seu ninho
cultural, artístico e afetivo. Desenvolveu um projeto de extensão rural, em que a população dessa área foi agraciada com oficinas e técnicas de plantação de hortas caseiras,
criação de galinhas e artesanato. Um dos resultados desse trabalho foi o convite para
participar de cursos no Salão do Encontro, na cidade de Betim/MG. Dirce optou pelas
aulas de tear chileno. Aprendeu e não parou mais. Começou a confeccionar faixas e
alpargatas.
Funcionária da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, foi transferida
para Juiz de Fora, mas sempre reservando o tempo para a tecelagem. Depois de alguns
anos, volta para Florestal e é convidada a reativar o Projeto de Extensão Rural. Ministra
oficinas de tear, através de cursos organizados pelo SENAR, conciliando o trabalho em
seu atelier, onde ela e um funcionário ( seu ex-aluno ) tecem suas belas peças, dentre
elas, bolsas, faixas, passadeiras, alpargatas e tapetes.
Expõe, semanalmente, na Feira de Artesanatos de Belo Horizonte e, anualmente, na
Feira Nacional de Artesanatos no estande do SENAR.
Mantendo a tradição desta técnica milenar de tecelagem, Dirce Maria, além de suas
belas criações, se tornou com talento, disponibilidade e gosto de ensinar, uma tecedeira de sonhos!
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Flávio
Flávio Nogueira de Oliveira

Flávio Nogueira é grande exemplo do que as oportunas e agradáveis sincronicidades,
que nos fazem estar no lugar certo, na hora certa, e os pequenos milagres que acontecem no dia a dia são, na verdade, indicações de que o universo tem para nós planos
maiores do que jamais sonhamos. Funcionário de uma indústria de móveis, em um dia
normal de trabalho foi solicitado a separar e cortar madeiras em pequenos pedaços,
atendendo ao pedido de uma decoradora. Ao executar o trabalho, foi observando as
cores diferenciadas e os desenhos formados no interior dos pedaços de madeira. Nesse
momento, há mais ou menos cindo anos, os toquinhos de madeira começaram a ganhar formas na imaginação e nas mãos deste artesão.
Criou e confeccionou sua primeira mandala. Mostrando seu trabalho para a proprietária da empresa, ela visualisou o grande talento e potencial do artista e fez sua primeira encomenda: dez peças. Flávio não se limitou ao reaproveitamento de pedaços
de madeira para atender ao pedido. Passou a utilizar outros materiais como bambu e,
principalmente, cipós. Ele mesmo faz o corte da matéria-prima nas matas, tendo o extremo cuidado em cortar, como se fosse uma poda, que não iria matar a planta e, sim,
dar-lhe mais força, observando dias e luas apropriados. Após o corte, vêm as etapas de
desidratação, tratamento e recortes da madeira para, então, iniciar-se o trabalho de
criação da montagem, do encaixe das peças, como em um quebra-cabeça.
Suas obras são todas exclusivas e, em todas, valoriza os formatos e as cores naturais
da madeira. Seu trabalho é reconhecido em todo o país, já tendo efetuado vendas no
exterior e exposto suas peças em várias cidades brasileiras, dentre elas, Divinópolis,
Belo Horizonte e São Paulo.
Além das mandalas Flávio produz quadros, painéis e peças de decoração, todas em
madeira. Apesar do reconhecimento de seu trabalho e venda de todas as suas peças, ele
não sobrevive unicamente de sua arte. Continua trabalhando na indústria de móveis,
no setor de estofamento, mas declara que sua paixão está na criação e confecção das
mandalas.
E nós, admiradores de sua obra, percebemos através dela que há doçura e beleza em
tudo que vem do coração. Coisas do esoterismo!
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Gilvane
Gilvane Ferreira de Lima

Nem tudo é exatamente como parece. Se nos propusermos a olhar com atenção,
podemos descobrir muito além do que o superficial pode nos mostrar.
Há seis anos, Gilvane começou a trabalhar com reciclagem de materiais diversos ( coleta seletiva de lixo ). Quando via os descartes de geladeiras, fogões, bicicletas e outros
objetos metálicos, Gilvane não via somente sucatas, imaginava várias esculturas com
aquele material. Sem nenhuma experiência de soldador e com a intenção de colocar
em prática sua “imaginação”, arriscou e adquiriu uma máquina de soldar, um policorte,
um martelo, um alicate e deu inicio às suas obras com sucatas. Seu primeiro trabalho foi
a escultura de um violeiro. O sucesso foi tanto, que não parou mais. Começou a receber
encomendas, principalmente de enfeites para jardins.
Dentre suas obras, destacam-se as esculturas de Papai Noel, de uma rena, instrumento musical indiano e a de um trabalhador rural.
Atualmente, continua seu trabalho de reciclador como associado à ASCAPEL, onde
encontra a matéria prima de suas esculturas e colabora com a preservação do meio
ambiente. O tempo dedicado às esculturas varia de acordo com as encomendas que
recebe.
Suas esculturas nos mostram que por trás de objetos sucateados, outras realidades
ganham vida. Tudo depende do olhar do artista que faz da reciclagem uma arte.
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Irene Aparecida
Irene Aparecida Carvalho

Enorme águia brilhante no topo de uma montanha. Tão linda, que mais parece um
sonho!
Felizmente é real. É uma das muitas esculturas em pedra semipreciosa feitas por
Irene e Valdeci Antônio da Silva, seu marido.
A escultura em pedra é tradição na família de Valdeci. Irene se uniu a esta tradição
e, juntamente com o marido, fundaram uma empresa. Começaram com lapidação de
pedras semipreciosas em 1996 e, com o passar dos anos, passaram a esculpir.
Em um trabalho totalmente artesanal, a pedra bruta em suas mãos e dos funcionários/escultores vão tomando formas diversas de flores, animais e pássaros. Não existem
moldes. As mãos vão modelando a pedra no esmeril, enquanto a mente vai criando a
forma. Um pedaço de pedra torna-se obra de arte!
Às vezes, a pedra esculpida pela natureza é tão perfeita, linda e pronta. Ela simplesmente ganha um suporte em madeira e passa a ser a escultura dos seus sonhos.
É uma seleção natural: os olhos vêem a pedra. Exigem contemplação no primeiro
momento. Depois vem o toque e, por ultimo, o trabalhar a forma. Pronto, o sonho se
torna uma realidade brilhante!
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Ivan Perilo
Ivan Perilo

No desenvolvimento de um artista, os caminhos não têm atalhos. À prática constante, juntam-se os ensinamentos dos mestres para orientar os que buscam a proximidade com a beleza e a perfeição. Com Ivan Perillo não foi diferente. Seu primeiro
contato com as artes se deu aos 7 anos de idade, quando pintava e desenhava frutas
em pranchetas. Sua avó, que o criou, foi sua primeira incentivadora e a primeira pessoa
a investir em sua vocação. Dos 10 aos 12 anos, foi aluno de D. Artumira, professora de
artes em Itaúna. Começando pelo desenho, passou para a pintura e, após, enveredouse pelo mundo das aquarelas. Aprendia somente com “um olhar”. Mais tarde, aliado a
um grupo de artistas itaunenses, contrataram o gabaritado e respeitado pintor Claudionor Cunha ( de Belo Horizonte ), para ministrar aulas a eles nos finais de semana.
Esses ensinamentos foram de suma importância para o aperfeiçoamento e aprimoramento das técnicas desses artistas.
Ivan desenvolveu seu próprio estilo, com destaque na pintura em porcelana.
Paralelamente à pintura, estudou e formou-se em Odontologia, exercendo as duas
profissões.
Aprimorou-se na pintura em porcelana, criando uma técnica que utiliza massa de
porcelana, que é aplicada nas peças através de agulhas cirúrgicas, formando traços finos e delicados que simulam uma espécie de “renda” que compõe pratos e louças, trazendo originalidade e requinte às suas obras.
Dedicando-se às artes até hoje, dá aulas de pintura e produz obras que emocionam
e colocam a cidade de Itaúna em destaque na pintura de porcelana.
Expõe e promove seus trabalhos em Belo Horizonte, onde também ministra cursos
e oficinas.
Não é preciso procurar muito para ver a beleza em suas peças. Basta “um olhar”!
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Jacinto Melo
Jacinto de Melo

Todos nós, principalmente na juventude, queremos desenvolver nossas habilidades,
aprender mais e fazer coisas que nos deem prazer.
Não foi diferente com Jacinto Melo. Desde criança gostava de trabalhar com as mãos
e fazia algumas esculturas em madeira. Proprietário de um comércio de ferragens, não
se sentia feliz. Suas mãos insistiam em moldar sua vida. Atrás do balcão, vendo uma
revista de armas, leu a história de um americano que viu uma faca e tentou comprá-la
e, não conseguindo, chegou à sua casa e fez uma faca igual.
Em 1995, lendo essa matéria, descobriu o que lhe daria prazer profissional. Com total inexperiência, porém, certo do que queria, fez sua primeira faca, que tem guardada
até hoje como lembrança e como talismã. Continuou lendo, estudando sobre materiais
europeus e americanos. Não sabia temperar o aço, levou para um ferreiro temperar. O
polimento era um amigo que fazia. E assim, estudando e aprendendo sozinho através
de livros e revistas, com erros e acertos, aperfeiçoou-se. Fez algumas facas e as enviou
para avaliação de um editor de revista especializada na área. Não parou mais. Fechou
seu comércio e, em 1999, participou de sua primeira exposição de cutelaria, em São
Paulo. Suas peças além da beleza e riqueza dos detalhes, já eram confeccionadas com
material mais evoluído. Sucesso total! Desde então, participa anualmente dessa exposição.
Atualmente, sobrevive da arte da cutelaria. Em sua oficina/atelier, cria e confecciona
facas que se destacam pela qualidade, beleza e pelo acabamento rico em detalhes. São
confeccionadas com lâmina de aço carbono. Nas empunhadeiras usa, dentre outros
materiais, madeiras de lei, osso, chifre, marfim e madrepérola. As bainhas podem ser
em couro ou madeira e são costuradas à mão.
Demora-se, em média, de vinte a trinta dias a confecção de uma faca. Não trabalha
por encomendas e nem tem catálogo de suas peças, ficando livre para suas criações.
Suas peças têm modelos únicos e exclusivos, por isso são ambicionadas por colecionadores brasileiros e estrageiros.
A cutelaria deu a Jacinto Melo o seu encontro com o prazer de viver e a sua obra nos
da o prazer de vivenciar o belo!
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Jader
Jader Douglas Vaz da Silva

A história da fabricação de utensílios domésticos com o metal denominado cobre,
no Brasil, tem início com a chegada dos portugueses. Posteriormente, os imigrantes
italianos que aqui aportaram, também trouxeram em seus baús peças e tecnologia de
fabricação.
A origem do uso deste metal é incerta, porém no Brasil os ciganos, povo errante,
espalharam pelo país tachos, bacias, jarros e diversas outras peças em cobre.
Em Formiga, a chegada do metal e a tecnologia de fundição despertaram grande interesse na população pelo artesanato de folha, como era denominado. Assim, a cidade
se tornou uma das pioneiras na fabricação de utensílios em cobre.
Em meados de 1968, o senhor César Cigano, pai de Jáder Douglas, teve a idéia de
confeccionar miniaturas com as sobras do metal. O sucesso foi tanto, que a cidade de
Formiga chegou a contar com 1.780 oficinas. Atualmente existem somente 24 , sendo
que a principal é a de Jáder Douglas, que aprendeu a técnica de trabalhar com este metal
e mantém viva a arte das miniaturas. Mas esta arte não se restringe apenas a objetos de
decoração em miniaturas. Jáder continua a fabricação de tachos para alambiques ( que
é a principal produção ) e produz, dentre 180 itens, utensílios domésticos, luminárias
e peças de decoração. Alguns objetos recebem marteladas que formam ondulações,
dando efeito todo especial em suas peças. Trabalha atualmente com a mistura dos metais: latão, cobre, alpaca e zinco, aproveitando 100% a matéria prima, evitando assim a
poluição do ambiente.
A arte de Jáder presenteia nossos ambientes com belas peças de decoração e nossa
paredes ganham peças especiais, como porta-chaves com miniaturas de utensílios domésticos, que nos remetem a fantasias e brincadeiras de infância.
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Jerônimo
Jerônimo Teodoro Nogueira

Jerônimo fez da intuição uma arte!
Após trabalhar muitos anos como mecânico de caminhões, na prefeitura de Luz,
procurou uma nova atividade. Vendo galhos de árvores caídos no chão, passou a criar
novas formas para eles.
O primeiro trabalho foi comum: uma gamela. Logo depois, passou a ter um olhar
diferenciado para os galhos caídos que encontrava. Um galho parecido com uma serpente transformou-se em um “banco cobra”. Uma raiz de aroeira em suas mãos, transformou-se em um galo.
Um amigo, viajando pelo sul de Minas, trouxe-lhe de presente restos de madeira de
ventoinha. Jerônimo a reconstruiu, detalhe por detalhe, e criou bonecos esculpidos em
madeira, anexando-os à roda da ventoinha, o que reforça e embeleza o movimento
causado pelo vendo. Sucesso! Da porta de sua casa, as ventoinhas se espalharam pelas
ruas de Luz, sua cidade.
Sua inspiração vem com a rotina diária e o diferencial de seu trabalho está nos detalhes mínimos buscados na obra original, como a confecção de uma miniatura de carro
de boi, por exemplo. Inspirando-se nos presépios “pipiripau”, criou e confeccionou uma
roda d’água em que dois bonecos de madeira, esculpidos por ele, fazem o equilíbrio
do movimento. O boneco serrando a madeira e a boneca socando em um pilão fazem
o ritmo, o movimento e a harmonia de sua obra, o que oferece um ar de nostalgia aos
que moram em Luz ou por lá passam.
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Johanes
Johanes Rodrigues Pereira

A origem do ponto de arraiolos é uma incógnita. A parte técnica de fabricação, no
que diz respeito à organização pré-decorativa dos tapetes, são originárias da Pérsia,
no entanto, as decorações não têm esta origem. Julga-se que a técnica dos bordados
tenha sido iniciada em torno de 1.496, com a chegada dos mouros à Vila de Arraiolos,
em Portugal, onde a população já dominava a tradição em tecelagem, cardação, fiação,
tingimento das lãs e fabricação das telas.
Os portugueses chegaram ao Brasil e, dentre outras tradições, trouxeram a técnica
e a arte deste bordado. Atualmente encontramos tapetes bordados com os mesmos
motivos usados no século XVII.
Em Florestal-MG, Johanes Rodrigues mantém a tradição dos arraiolos, porém com
o diferencial dos desenhos: ele cria e projeta os desenhos, bordando tapetes exclusivos. Ele diz que nasceu “no meio de tapetes.” Foram os portugueses que trouxeram
os ensinamentos deste bordado à população de Florestal. Sua mãe aprendeu a arte
e a técnica e se tornou uma das grandes tapeceiras da cidade. Aos dez anos de idade,
Johanes já ajudava a mãe nos bordados. Aos dezesseis já vendia seus próprios tapetes,
com desenhos criados por ele.
Formou-se no curso de Letras e leciona Português e Inglês, mas não abandonou a
arte do bordado de arraiolos. Hoje administra o trabalho de vinte bordadeiras em sua
tapeçaria, produzindo em torno de trinta metros de tapete por mês. Seus desenhos exclusivos não fogem à tradição dos motivos usados, nos séculos XVII e XVIII, mantendo
a técnica de bordar intacta, para que se evite perder esse ícone cultural, como arte de
bem bordar os originais tapetes arraiolos.
Johanes vende toda sua produção, se mantém financeiramente e se sente imensamente feliz com suas criações. E, como se isto não bastasse, perpetua a tradição de
arraiolos através dos ensinamentos que transmite às bordadeiras de Florestal.
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Joana D’arc
Joana D’arc Silva

Desde criança teve seu interesse pelas artes, despertado por sua mãe que a ensinou
a bordar. Aos 8 anos, Joana já demonstrou talento com os bordados.
Há 20 anos resolveu trocar o bordado pelo artesanato em biscuit.
Visitando a feira de cultura e artesanato do PRODESCOM, em Divinópolis/MG, há
7 anos, conheceu trabalhos artesanais feitos com cabaças. Nasceu aí o interesse pelas
bonecas feitas com “cabacinhas”. O uso de matéria prima fornecida pela natureza era
tudo o que ansiava para seus trabalhos. O prazer de colher cabacinhas é transferido
para suas criações, seja nas cores vivas, seja no movimento, na maioria das vezes divertido. Passou a criar, também, santos e figuras representativas de festas e épocas –
como Papai Noel - por exemplo.
Hoje, o artesanato com cabaças faz parte de sua vida, de sua história, além de complementar-lhe o orçamento.
Suas criações são comercializadas em feiras de artesanato de Divinópolis e Belo Horizonte. Suas bonecas, exportadas pelo projeto “Mãos de Minas”, para os EUA.
Joaninha das cabaças, como é carinhosamente chamada por todos que a conhecem,
encanta nosso lado fantasioso com suas criações, nos sugerindo que estas pequenas
grandes obras tornam nosso dia a dia mais divertido e mais feliz.
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Luzia
Luzia da Conceição Melo

No sossego de uma rede, usufruindo momentos de descanso, boa conversa ou um bom
sono, não temos a mínima idéia do que aconteceu, para podermos estar curtindo estes
instantes de paz!
Tudo começa com o preparo da terra para o plantio do algodão, até chegar ao ponto de
colocar a linha no tear, para tecer a rede. Dona Luzia da Conceição vivenciou tudo isto na
sua infância e, mesmo vendo as dificuldades, quis seguir a profissão de tecedeira herdada
de sua mãe. Claro, hoje é mais fácil, pois a linha chega pronta. É só urdir e colocar no tear,
porém, a beleza e o aconchego das redes continuam os mesmos.
Dona Luzia começou a tecer aos doze anos. Ela e suas irmãs adquiriram a independência financeira graças ao tear. Totalizando 45 anos de atividade como tecedeira, dentre
outras coisas, tece redes, colchas, tapetes, toalhas de rosto, toalhas de banho, panos de
prato, porta-papel higiênico e bolsas. Assim como teceu seu enxoval completo para seu
casamento, continua feliz tecendo enxovais para diversas residências.
“Quando estou tecendo me sinto extremamente feliz, esqueço todos os problemas”,
diz dona Luzia.
Talvez a paz que sinto, deitada nesta rede, foi transferida por ela no prazer que sentiu
ao tecê-la.
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Marcus Duarte
Marcus Duarte Bezerra

Marcus Duarte aos quatro anos, antes de ler e escrever, já desenhava. Com o apoio
do pai, continuou seus desenhos, mas a vida lhe impôs uma profissão alheia ao seu talento: foi trabalhar na construção civil na cidade de São Paulo.
Mesmo assim, não abandonou o talento, sua arte. Aos dezoito anos, procurou a Escola Panamericana de Artes, em São Paulo, para começar os estudos e, mostrando seus
trabalhos, foi aconselhado a não ter formação acadêmica, pois esta eliminaria a característica de seu estilo. Sugeriram que estudasse com o professor italiano, Luigi, com o
intuito de aperfeiçoamento dos quadros em aquarela, bico de pena e nanquim.
Assim fez e, dentro de pouco tempo, não tinha mais o que aprender. Em sua ânsia de
criar, abandona o trabalho na construção civil e muda-se para Florestal/MG
Começou a dar aulas de desenho e pintura e, para complementar a renda, aprendeu
a fazer cestas de bambu. O contato com esse material o levou a criar diversos trabalhos,
nos quais se destacam painéis, quadros e mandalas, em que forma desenhos lindos
com pedaços de bambu, dando-nos a impressão de que as mãos e os olhos conversam
no momento da criação.
O artista vive de sua arte, ensinando e criando. Além das obras em bambu, faz esculturas em argila, pedra e madeira. As esculturas em argila e pedra nos remetem à época
dos faraós egípcios e às civilizações dos Incas e Maias. As esculturas em madeira são em
menor escala, trabalhando por encomendas e, enquanto não encontra a madeira na cor
ideal, não inicia a obra.
Expôs seus trabalhos em Pará de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.
Há dezessete anos como professor de arte, descobre talentos naturalmente e tem a
grande esperança de perpetuar a obra através de seus alunos.
É o artista, polivalente nas artes, moldando e realizando sonhos!
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Maria de Lourdes
Maria de Lourdes de Oliveira

Maria de Lourdes é tecedeira há 40 anos. Casou-se muito nova e viu no tear a saída
para ajudá-la nas despesas domésticas. Sua sogra, tradicional tecelã da região, ensinou-lhe todos os segredos da profissão, sendo seu primeiro trabalho uma colcha de
linha que, na época, era muito procurada, seja para ser usada como cobertor no inverno
ou como cobre-leito.
Hoje os tapetes e as redes são os produtos mais vendidos.
Com grande criatividade, Maria de Lourdes faz lindos desenhos em seus trabalhos
e a dedicação, desde o urdir a linha até o final da tecelagem, é que tornam suas confecções especiais.
“A sinceridade de suas palavras confirmaram e garantem a alta qualidade desses
produtos têxteis: “o “tec-tec” compassado, feito pelo manuseio do tear, me dá uma
enorme sensação de retorno a um passado distante e sinto grande vontade de repousar-me, naquela rede recém-começada a ser tecida para, confortavelmente, viver
minhas recordações!”
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Maria do Carmo
Maria do Carmo Rezende

A região norte de Portugal, nossa pátria mãe, é famosa por sua tradição de tecelagem doméstica. No Brasil, o centro-oeste mineiro é o fio condutor desta tradição, onde
ainda vemos teares centenários em atividade.
Maria do Carmo faz parte desta tradição. Aos dez anos, começou sua aprendizagem
e trabalho como tecedeira. Seu pai plantava o algodão e ela ajudava na colheita, na
batedura e na fiação. Com sua tia, aprendeu a tecer.
Nesta época teciam somente para uso e consumo da família: colchas e cortes para
roupas. Aos vinte anos profissionalizou-se e, ajudando na renda familiar, criou seus
cinco filhos, dos quais dois deles seguem a tradição, a profissão. Hoje tece colchas e
tapetes usando fios industrializados, por terem um custo menor. Porém, o forte da
produção e o que é mais vendido, são os tapetes, que somente são encontrados no
mercado artesanal.
Em cada movimento, Maria do Carmo tece peças únicas, misturando o desenho contemporâneo com a tradição genuína.
Eu vejo no movimento de seus braços e mãos o movimento de uma guerreira. As
tecedeiras são mulheres guerreiras!
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Mário
Mário Lúcio Nogueira Guimarães

Aos nove anos de idade, Mário começa a trabalhar. Após vários trabalhos e atividades
diferentes, aos 24 anos implantou seu próprio negócio: uma fábrica de ladrilhos hidráulicos.
Na época, a utilização de ladrilhos em pisos de construções era comum, porém, com a mudança de tendência para pisos de cerâmica, os ladrilhos entraram em decadência. Houve
grande queda nas vendas e os fornecedores de fôrmas, que eram facilmente encontrados
em São Paulo, encerraram suas atividades. Mário passa a produzir suas próprias fôrmas, focando sua produção na substituição e reparo de pisos já colocados.
Nos últimos dez anos, arquitetos e decoradores trazem de volta ao mercado o uso dos
ladrilhos hidráulicos. Atualmente, funcionam como elemento decorativo, verdadeiro tapete
no centro de um ambiente ou, ainda, molduras para outros materiais como pedras, madeiras, cerâmicas e outros, tornando-se sucesso em residências e estabelecimentos comerciais.
Ainda hoje, os ladrilhos de Mário são produzidos nas mesmas máquinas adquiridas há 54
anos, o que torna sua produção artesanal, possibilitando a sua personalização – do desenho
às cores – proporcionando aos clientes originalidade, qualidade e beleza nas peças produzidas somente por encomenda.
Graças ao talento e persistência de Mário, hoje podemos realizar o desejo de decorar
nossos pisos ao nosso jeito. Um luxo possível que ganhou dimensões irresistíveis com esses
ladrilhos hidráulicos.
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Marlene
Marlene Aparecida da Silva

Experimentar, ousar, criar. Estas palavras definem bem o trabalho de artesanato em
papel marchê, feito pela artista Marlene Silva.
Há alguns anos, uma professora turca ensinou esta técnica na cidade. Aí começou
a paixão de Marlene pelo artesanato. Aprendendo a técnica convencional de papel
marchê, ousou, experimentou e criou um acabamento especial para as peças, que é
uma pintura feita com argila de várias cores. Marlene cria uma textura delicada com a
argila, realizando uma espécie de pátina em seus trabalhos. A água utilizada em seus
trabalhos é armazenada em um reservatório que colhe e retém a água da chuva.
Possui vários tipos de artesanato como fruteiras, mandalas, cestos, máscaras, etc.,
que são complementos perfeitos para quem deseja descontração e delicadeza em sua
decoração.
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Moreno
Vanderlei Augusto Silva

Enquanto as borboletas não pousam no seu canteiro, mostre que elas são bem-vindas, enfeitando seu jardim com as lindas borboletas esculpidas por Vanderlei Augusto.
Aos seis anos de idade, cumprindo um castigo imposto por sua mãe, Vanderlei
começou a brincar de fazer brinquedos. Começa aí sua história de escultor.
Com pedaços de arame fez, aos doze anos, sua primeira miniatura com este material: uma motocicleta. Começou a trabalhar como zelador em uma escola e, nas folgas,
fazia suas esculturas. Começou a vendê-las para os colegas de trabalho. Sentindo a necessidade artística de expandir a criação, começou a reciclar sucatas de latas, ferro,
alumínio, arames, couros, outros materiais e a transformá-los em belas obras de arte.
Destacam-se os oratórios onde mescla metal e madeira, santos confeccionados com
latas, quadros em espelho e metal, e coroas inspiradas em congados. Diversificando
ainda mais seu trabalho, construiu cataventos com esculturas diferenciadas. Ora em
formato de helicóptero, ora simulando o movimento com um simpático macaquinho.
Na série “arames”, produz além de flores e borboletas, calhambeques, motos e insetos.
Apesar de seu grande talento e da beleza de suas peças, Vanderlei não tem ainda seu
atelier e nem um local apropriado para expor seu trabalho. Dono de uma alegria contagiante e de um jeito de falar que lhe é peculiar, vai conversando, contando sua história
e criando formas com um pedaço de arame. Diz que produz por intuição: “acordo e já
sei o que vou fazer e onde vou vender minhas peças.”
Faz suas esculturas diariamente e, entre carros e motos, boi-bumbá e cavalos, flores
e borboletas, oratórios e santos ele nos mostra que sucatas é muito mais que mero lixo;
em suas mãos elas são um achado de real valor!
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Rafael Ramos
Rafael Ramos

Rafael começou a trabalhar com madeira juntamente com seu pai e seu irmão, exercendo a profissão de carpinteiro em construção civil. Há 15 anos percebeu que poderia
fazer mais. Seu talento e sua percepção o encorajaram a fazer esculturas em madeira.
Começou timidamente e sua primeira obra foi um quadro de Santa Luzia, esculpido
em um pedaço de tábua. Dentro de pouco tempo passou a esculpir santos católicos,
inspirando-se em imagens de gesso já existentes. Mas, Rafael realmente acreditou em
seu talento e passou a desenhar seus modelos, fazendo os moldes e esculpindo-os em
toras de madeira com tamanhos em torno de 90 centímetros. Utiliza sempre madeiras
resistentes, como cedro e maçaranduba, em peça única, sem partes coladas. A gosto
do cliente, a finalização da escultura pode ser através da técnica de envelhecimento da
madeira ou da pintura.
O artista declara que seu prazer está em esculpir santos e que sua peça mais difícil
foi a escultura de Nossa Senhora do Rosário e, a mais fácil, a de Nossa Senhora Aparecida ( que é a mais encomendada ).
Transformar um pedaço de madeira qualquer em um santo é um milagre, que somente verdadeiros artistas conseguem fazer. Rafael Ramos é um desses raros e talentosos artistas.
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Roberto
Roberto Batista Guimarães

Roberto começa a sua história na década de 80, quando despertou sua paixão por
instrumentos de cordas. Movido por esta paixão, aproveitando a madeira de um velho
guarda-roupas, confeccionou seu primeiro instrumento: um bandolim. De forma rudimentar e sem se preocupar com qualidade de som e afinação, nascia a primeira obra
deste renomado luthier. Sua curiosidade e gosto por instrumentos de cordas o levou
a se interessar por violinos. Ouvia o canto dos pássaros e os reproduzia emitindo sons
idênticos em suas cordas. Passou então a confeccioná-los. Em 1985, conheceu Dr. Ismar
Pena que lhe orientou na confecção dos violinos, fornecendo projetos e ensinamentos.
Hoje, Roberto tem seu espaço próprio para a atividade de luthieria onde produz instrumentos refinados, com matéria prima importada, buscando a cada dia criar e confeccionar instrumentos que se superam. Roberto os projeta e os desenvolve a partir de
pesquisas sobre a história da confecção de instrumentos de cordas e percussão. Para
conseguir o efeito de excelente qualidade, “sons mágicos” como diz o luthier, a qualidade da matéria-prima, a originalidade dos instrumentos e o carinho das mãos na confecção dos instrumentos são essenciais.
Roberto passou a ensinar a arte da luthieria, criando uma orquestra de câmara em
Itaúna, em que os instrumentos usados são confeccionados por seus alunos músicos,
em um trabalho de inserção social.
Atualmente, tem em torno de 500 instrumentos vendidos pelo Brasil, em outros
países e encomendas infindáveis, graças a seu talento, qualidade e respeito ao que sai
de suas mãos. É a magia do som de seus instrumentos atravessando fronteiras. É a
música falando por nós e revelando, a quem souber ver e ouvir, o que nasce da alma.
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SilvÂnio
Silvânio Gouvêia da Silva

As plantas são belas por natureza e só precisam dos cuidados do homem, para que
permaneçam sempre vivas e belas. Uma das forma de contribuir para embelezá-las ainda mais é saber escolher os vasos onde irá plantá-las.
Há sete anos, Silvânio ficou desempregado e resolveu optar por uma atividade
autônoma. Optou pela cerâmica, especificamente vasos. Fez uma visita aos irmãos
ceramistas Válter e Valdir, de Itaúna, que lhe passaram alguns ensinamentos. Silvano
fabricou seu próprio torno e, exceto as dicas dos ceramistas itaunenses, aprendeu tudo
sozinho com suas experiências, seus erros e acertos.
Começou fazendo vasos para orquídeas, algumas esculturas de animais e vendia somente para seus amigos. Tendo dificuldades para escolher o barro, ia para as beiras de
riacho e, sozinho, retirava e carregava a argila em uma lata. Porém, as peças trincavam
e quebravam na hora da queima. Fez, então, um curso no SEBRAE e aprendeu sobre
qualidade, custos e administração. Passou a comprar o barro apropriado na cidade de
Igaratinga/MG e, consequentemente, teve sua produção com qualidade. Isto lhe deu
margens para soltar sua imaginação. Hoje, cria lindos modelos de vasos que, além de
tornar suas plantas mais belas, enfeitam jardins e compõem a decoração de ambientes.
Sua produção hoje, totalmente artesanal e por encomendas, é de em média um vaso
grande a cada cinco dias e de trinta a quarenta vasos pequenos diários.
E, olhando para suas peças, vejo que um vaso para orquídeas tem outras funções.
Existem muitas possibilidades para e onde usá-lo. Basta relaxar e brincar com a imaginação!
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Tiel Lobato
Antônio Salatiel Lobato

A máscara sempre teve uma funcionalidade lúdica. No processo dramático faz-se
veículo de libertação, inspirada na figura mítica de Dionísio, deus helênico associado à
folia, à musica, dança, embriaguez, êxtase e prazer sexual. Através da entrega ao êxtase, da libertação do que está oculto, fechado e contrito por trás da máscara, o indivíduo rompe, solta-se das suas próprias barreiras. É esse o fundamento do uso das
mascaras nos festejos de carnaval.
Tiel Lobato nasceu entre as máscaras do carnaval oliveirense. Seu pai e seu tio sempre as fizeram as máscaras, para a tradicional brincadeira carnavalesca do “Cai n’água.”
Quando criança, em torno de nove anos, pediu ao seu pai que o ensinasse este trabalho.
Seu pai não deu atenção ao pedido e o garoto, então, fez sozinho o molde em argila e
começou a confeccionar sua própria máscara. O pai, admirado com o talento do filho,
ensinou a ele todos os passos, toda técnica e tradição desta arte.
Aprimorando-se com o tempo, hoje, aos trinta e quatro anos, Tiel Lobato é profissional na escultura de máscaras em Oliveira. Em seus primeiros trabalhos, utilizava a
mistura de argila e papel marchê. Hoje suas peças são totalmente confeccionadas em
papel, em um trabalho totalmente artesanal.
Ministrou oficinas nas cidades de Cláudio e Carmópolis, com a intenção de deixar
esse legado a outras pessoas, perpetuando assim esta arte e tradição. Apesar de seu
talento, qualidade e beleza de suas máscaras, ele não sobrevive somente deste trabalho. Seu grande sonho é a sobrevivência através de suas obras, pois a arte está em seu
sangue, em sua alma e é o que o alimenta emocionalmente. Quando não pode esculpir,
sente-se aprisionado.
Para Tiel Lobato, a máscara não tem o poder de esconder e, sim, de revelar o seu
talento.
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Valdir e Valter
Valdir Ferreira da Costa e Valter Ferreira da Costa

Valdir e Valter são irmãos que resolveram seguir a tradição de sua família no ofício de
artesãos, criando e confeccionando peças em argila.
O manejo com o barro começou cedo: Valdir, com 5 anos de idade, aprendia com seu
pai os primeiros passos do artesanato. Válter, aos 10 anos, também começava a seguir
os passos do pai e do irmão.
Um projeto tem intenções, caminhos e paradas. Valdir trabalhou com o pai até os
22 anos e Válter, aos 17 anos, resolveu exercer a profissão de mecânico. Exerceu esta
profissão por sete anos, mas o cheiro da argila e o prazer de criar e moldar as peças o
trouxe de volta ao artesanato. Os irmãos se tornam sócios na confecção de vasos durante 5 anos. Tendo cada um sua característica e personalidade, distinta na confecção
das peças, optam por continuar o trabalho separadamente.
Valdir focou sua produção nos vasos e potes, especializando-se em vasos para plantio de orquídeas, em diversos tamanhos e modelos. Sozinho, realiza todo o processo de
tratamento da argila, moldagem e queima das peças.
Válter ampliou seu espaço e desenvolveu processos e máquinas para otimizar sua
produção. Conta com a ajuda do filho e de quatro sobrinhos, ensinando e dando sequência a esta atividade familiar. De geração em geração, o ofício se perpetua nos
mostrando-nos que a combinação entre a curiosidade de quem quer aprender com o
respeito de quem tem a experiência, pode gerar resultados fantásticos.
Valter e Valdir nos dão a oportunidade de aliar suas criações à natureza, complementando a beleza de plantas e jardins, dando maior aconchego em espaços decorados com suas peças.
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Valdir
Valdir Gonçalves de Souza

A descoberta do fogo pelo homem foi o passo fundamental, para o surgimento da
cerâmica. Ele descobriu que o barro secava e endurecia após ficar exposto ao calor do
fogo. Começa então a moldar o barro com água e a queimar a peça no calor do fogo.
Potes, vasos, ferramentas e casas, suprindo suas necessidades de acondicionar alimentos, água e sementes passaram a ter outros abrigos além das cavernas. Assim surgiu a
cerâmica.
Valdir Gonçalves desde criança tinha seu olhar atento e voltado para as artes. Seus
desenhos e suas esculturas em argila, desde então, já mostravam que ele seria o grande
artista que é.
Fez vários cursos profissionalizantes, destacando-se o de ceramista na Fundação
Escola Guignard de Artes Plásticas, em Belo Horizonte, e o Programa SEBRAE de Artesanato. No início de sua carreira, dedicou-se à modelagem de peças sacras, vasos e
outras esculturas, diversificando sua arte com cestarias, peças em cipó, trabalhos com
bucha vegetal e mosaicos em vidros. Porém, Valdir não se sentia completo com seus
trabalhos e, sempre criando e experimentando, surgiu a idéia ousada, a princípio quase
impossível, de combinar cerâmica e movimento. Após várias tentativas, erros e acertos,
aliados à sua criatividade, sensibilidade e boas escolhas dos materiais, começaram a
nascer seus belos trabalhos com movimento. Há vinte anos cria e fabrica as pastilhas de
cerâmica em vários modelos e tamanhos e, num entrelaçar com arames bem flexíveis,
surgem obras maravilhosas entre peças de decoração e utilitários, que embelezam e
criam ambientes aconchegantes em casas, escritórios e jardins.
Uma mistura que deu certo: com a suavidade das tramas e a rigidez da cerâmica, o artista criou uma nova linha de esculturas e utilitários com desenhos inovadores e características
únicas.
Assim surgiu uma nova cerâmica!
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Vilma
Vilma Antônia da Silva

Vilma desde criança se sentiu atraída pelas cores e essa atração a levou a começar
cedo diversas “tentativas” artísticas. Circulou livremente do desenho à costura. Aos
doze anos, confeccionou uma bolsa para certa amiga, o que a fez ter certeza de sua
vocação artística. Começou a visitar exposições de arte e voltava encantada com o que
via. Passou a pintar seus quadros e, logo após, a fazer mosaicos.
Hoje, aposentada na área da educação, promove passeios turísticos e culturais, dando oportunidade aos moradores de sua cidade a terem conhecimento da diversidade
do mundo das artes.
Seus quadros nos transmitem, além das cores, a influência e a beleza da raça africana. Seus mosaicos nos mostram que para esta técnica é necessário uma dose de criatividade, uma pitada de paciência e uma porção de talento.
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Vilmar - Q2
Vilmar Ferreira

A mandala é um diagrama composto por círculos e quadrados concêntricos, que representa a imagem do mundo sendo instrumento que serve à meditação.
Apesar desta representação esotérica, as mandalas são confeccionadas em materiais diversos.
Vilmar Ferreira cria e confecciona suas mandalas com pedras semi preciosas.
Seu gosto pela arte começou desde criança, sendo despertado peças aulas de Educação Artística. Em 1985, iniciou, em Perdigão, estudos de pintura a óleo, tendo executado trabalhos em óleo sobre tela durante alguns anos.
Conheceu as pedras semi preciosas através da família de sua esposa e iniciou suas
obras de confecção de mandalas. A beleza natural das pedras aliada à sua criatividade,
tem como resultado obras exclusivas nas cores.
O brilho das pedras em desenhos variados, refletem luz espiritual e felicidade.
O artista utiliza madeira ( para a base do desenho e colagem das pedras ), pastilhas
espelhadas e pedras. Executa todo o processo que vai desde a criação, tratamento da
madeira, projeto do desenho, colagem das pedras e acabamento.
Trabalha com encomendas e, além das mandalas, faz quadros e bijouterias em pedras.
A obra de Vilmar Ferreira transmite, além do seu talento, a harmonia universal em
que o todo está contido em cada parte.
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Wdson Mendes
Wdson Mendes da Silva e Snard Frederico

Vivemos etapas em nossa vida em que giramos, giramos e não sabemos o que fazer,
nem por onde começar. Então, começamos a prestar atenção nos “acasos” da vida e a
ter algumas lembranças que, como em um passe de mágica, nos mostram o caminho a
ser trilhado.
Wdson Mendes girou por vários caminhos profissionais; foi eletricista industrial, funcionário público, trabalhou com cerâmica em olarias e motorista de ônibus. Se sentiu
infeliz em todas estas profissões. Desiludido, lembrou de sua mãe fazendo um assobio
de argila em forma de pombinha e, carinhosamente, ensinando-o a sopra-lo, emitindo
sons do canto deste pássaro. Enquanto as lembranças chegavam, brincava girando um
canivete em suas mãos. Eureka! Era isso que tinha a fazer: criar, moldar e confeccionar
canivetes!
Há dez anos fez o primeiro, sem conhecimento nenhum de técnicas nem de materiais. Tinha as ferramentas apropriadas, um modelo em suas mãos e a vontade de
criar. Começou um trabalho de pesquisa de mercado e de estudos. Procurou o famoso
cuteleiro Jacinto Melo, de Pará de Minas, que lhe ensinou o ofício. Aprendeu sobre materiais com um engenheiro mecânico de sua cidade.
Hoje, produz facas, canivetes e facões, fazendo sozinho todo o processo que vai desde a escolha do aço ao acabamento final e detalhado da lâmina e empunhadura.
Trabalha por encomendas para consumidores e colecionadores, já tendo vendido
suas peças para quase todo o Brasil e algumas regiões dos Estados Unidos e Noruega.
Por ser uma produção artesanal produz por dia, dois canivetes ou uma faca ou um
facão. Utiliza aço cirúrgico para as lâminas e os cabos são feitos de chifre de boi e madeira de demolição.
Há seis meses conta com a ajuda do filho que, ao que tudo indica, dará continuidade
ao seu ofício.
Tendo início em lembranças e acasos, Wdoson encontrou seu caminho e o prazer
profissional na arte da cutelaria.

266

267
Itapecerica

268

269

Zilda Lara
Zilda Lara da Silva

A verdadeira origem do ponto de arraiolos ( ou ponto cruzado oblíquo ), que é uma
variante do ponto cruz, ainda hoje é considerada um mistério, sabendo-se no entanto
que foi divulgada na Península Ibérica pelos mouros. A presença muçulmana em território português, onde fica situada a Vila de Arraiolos, trouxe novas técnicas que teriam
culminado no que é hoje o tapete de arraiolos. Os portugueses, por sua vez, trouxeram
a técnica para o Brasil.
Na cidade de Passatempo, o vigário da cidade, padre Irineu, há mais ou menos
cinquenta anos, sentindo a necessidade de criação da fonte de renda para as famílias da
região, contratou uma tapeceira da cidade de Diamantina/MG, para ensinar esta arte
aos moradores. Várias pessoas aderiram ao aprendizado, dentre elas, Zilda Lara que,
na época, era secretária da Casa Paroquial. Com a transferência do padre para outra
cidade, Zilda assumiu a coordenação do trabalho das tecedeiras. Com muita força de
vontade, enfrentou inúmeras dificuldades, dentre elas, a aquisição do material para
confecção dos tapetes que era comprado em São Paulo.
Contando com a ajuda da população tecedeira, fundaram uma Associação que se
tornou ponto de exposição e vendas dos produtos. Com a participação na Feira de São
Lourenço, estado de Minas Gerais, os trabalhos ficaram conhecidos e as vendas aumentaram. Hoje, a tapeçaria de arraiolos é tradição em Passatempo, que já chegou a contar
com 200 tapeceiras na zona urbana e rural.
Zilda Lara, há trinta e quatro anos como tapeceira, não depende deste trabalho para
sobreviver. Executa-o com amor e diz que sua felicidade está na arte de fazer os arraiolos.
Os trabalhos das tapeceiras participantes da associação são vendidos em feiras, na
Internet e na sede da Associação, para quase todo o país. Com qualidade e bom gosto
na escolha dos desenhos, produzem além de tapetes: almofadas, passarelas e outros
produtos.
Paciência, perseverança e criatividade fazem com que esta tradição continue e se
perpetue na região, pelas mãos das talentosas tapeceiras de arraiolos da região.
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Gastronomia

Adinádia
Adinádia Vieira Chaves

Tudo bem! eu sei que você condena frituras, mas me diga: você resiste a um delicioso biscoito
frito? Resiste? É porque não experimentou o biscoito frito de Adinádia!
Ela não foi a inventora ou descobridora deste biscoito, mas sim, uma preservadora da receita
que veio atravessando décadas. Enquanto amassa e dissolve o torrão de polvilho doce com mais
um pouco de água, vai-se lembrando de sua mãe, fazendo o biscoito para os filhos levarem de
merenda pra escola. “O ideal é sovar em uma gamela e o ponto é dado pelo ovo”, vai amassando e
explicando Adinádia.
Mas percebo que o delicioso sabor das recordações que ela tem, enquanto faz o biscoito, é que
o torna tão especial.
Em Luz existe uma dupla imbatível, que é o biscoito frito de Adinádia, e um delicioso cafezinho
bem fresquinho!
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Luz

biscoito frito
Ingredientes
• 1 copo americano de óleo
• 1kg de polvilho doce
• 1 colher de sal
• 1 copo americano de água
• 8 ovos

Modo de Preparo

Misture a água no polvilho e vai desmanchando os torrões que formarem, com a mão, até incorporar toda
a água no polvilho. Aquecer bastante 1 copo americano de óleo e escalde o polvilho misturando tudo muito
bem. Adicione quantidade necessária de sal e os ovos. Misture até homogeneizar. Enrole e coloque em
óleo frio.
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Alda
Alda Aparecida Carvalho

A alimentação é um ato que fica melhor quando compartilhado! Levando esta máxima em consideração, é que Alda Aparecida sempre fez questão de mesa farta e família reunida. Tanto que,
quando veio para Lagoa da Prata, seus filhos, irmãs e sobrinhos a acompanharam. Sempre reunindo várias pessoas para um churrasquinho, resolveu investir neste ramo de negócio.
Ela e seus irmãos montaram a “Casa do Churrasco”, onde trabalha com todos da família. Há
nove meses participou de um concurso gastronômico em Lagoa da Prata e foi campeã com a criação da sua “moqueca de peixe à moda da casa”. O sucesso do prato foi tanto, que já concorre com
seu também famoso churrasquinho.
Aos ingredientes, Alda adiciona seu prazer em cozinhar e sua satisfação ao ver uma mesa farta
e seus clientes se deliciando com a sua moqueca, que é de dar água na boca.
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Ladoa da Prata

moqueca de surubim
Ingredientes
• 3 kg de surubim em postas temperados com alho,
pimenta, sal e limão a gosto
• 1 xícara de cebola picada
• 1 xícara de pimentão amarelo picado
• 1 xícara de pimentão vermelho picado
• 1 xícara de pimentão verde picado
• 2 xícaras de tomate picado
• 500 ml leite de coco
• 2 sachês de 340g cada de extrato de tomate
• 1 fio de azeite ou azeite de dendê
• Sal a gosto
• 1 e ½ litro de água

Modo de Preparo
Refogue no azeite, os pimentões, tomates e cebolas com uma pitada de sal. Adicione o extrato de tomate,
1 litro e meio de água deixe cozinhar. Adicione o peixe e deixe cozinhar por mais 15 minutos.
Desligue o fogo e adicione o leite de coco.
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Comunidade Bom Pastor
Irany Macedo

O ato de servir é a capacidade de dar de si doando, por exemplo, tempo, conhecimento, recursos, sem
esperar recompensa ou reconhecimento. È trabalhar com a consciência do amor. E servir é a vida das freiras
que administram a Comunidade Bom Pastor.
Inicialmente, trabalhavam dando assistência a mães solteiras carentes, dando-lhes abrigo, comida
e ensinamentos de corte e costura, trabalhos manuais e a arte da gastronomia, em especial, bolachas
e biscoitos. Faziam os biscoitos para consumo da casa e para vendas, o que ajudava na manutenção do
trabalho. E as “bolachinhas” da Comunidade criaram fama e se tornaram tradição. Era impossível ir à
cidade de Divinópolis e não comprar as famosas quitandas do patronato. Passaram a fornecê-las para
supermercados e padarias. Com o fechamento do patronato e devido a exigências legais de alto custo para
a comercialização dos produtos, reduziram a produção e encerraram as vendas para estabelecimentos
comerciais. Hoje, com uma produção totalmente artesanal, fabricam em torno de dez tipos de biscoitinhos
e bolachinhas, além de bolos e pães recheados com frango. O lucro das vendas é rateado entre elas para
ajudar nas suas despesas diárias. Podemos adquirir as divinas e deliciosas quitandas na tradicional Feira da
Praça do Santuário e Praça da Catedral, ou na residência das freiras onde temos, ainda, a oportunidade de
conhecer essas simpáticas senhoras e um pouco do trabalho por elas desenvolvido.
E a velha máxima continua: “Se for a Divinópolis e não comer e comprar as bolachinhas da Comunidade
Bom Pastor, você não foi a Divinópolis.”
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Divinópolis

Biscoito
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Elma
Elma Helena Rodrigues Moura

A cozinha é um palco de transformações interessantes! Quem poderia imaginar que, de pés e
patas de gado bovino, poderia ser feito um doce tão delicioso?
Tudo leva a crer que foram os índios da raça Tupi que criaram a receita, uma vez que a palavra
“mboko’tog”, em tupi, significa mão de vaca. Esta receita, através dos tempos, foi passando de
mãos em mãos e chegou, também, às mãos do bisavô de Elma Helena, que ensinou à sua família os
segredos de se fazer esta geleia.
Aos 10 anos de idade, Elma aprendeu com sua mãe a fazer o doce. O limpar, o cortar, cozinhar,
coar, bater e temperar os “pés e as mãos” tornaram-se um ritual para ela, que já chegou a fazer 72
tachos de geleia por dia.
Da evolução da fornalha de tijolinhos ao fogão a gás, do bater o doce com as mãos à batedeira
elétrica, da criação de sabores com amendoim, maracujá, limão ou coco, Elma conservou o delicioso sabor da geleia de mocotó que, com aquele cheirinho de canela, faz invariavelmente a boca
ficar cheia d’água.
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Estrela do indaiá

Geléia de mocotó
Ingredientes
• 1 mocotó grande
• 1k de açúcar
• Água o suficiente para cozinhar
• 1 colher(sopa)rasa de cravo da índia
• Canela em pó a gosto

Modo de Preparo
Corte o mocotó o mais fino possível. Coloque-o em uma panela de pressão grande e cubra com água.
Cozinhe-o bastante até soltar dos ossos. Depois de bem cozido deixe esfriar, passe para uma panela
grande peneirando e tirando todos os ossos.
Passe bem todo o mocotó com a mão na peneira. Feito isso, despeje tudo o que foi peneirado no
liquidificador e bata bastante. Retire do liquidificador e despeje de volta na panela e coloque um quilo de
açúcar e o cravo da Índia levemente torrado e esmagado. Leve ao fogo essa mistura, sempre mexendo para
não entornar ao ferver. Vá mexendo em fogo brando e testando. Quando pingar com dificuldade na ponta
da colher já está no ponto.
Molhe levemente um refratário e coloque o doce e a canela em pó em seguida. Deixe esfriar totalmente.
Leve a geladeira mais ou menos 1 hora para firmar e ficar em ponto de corte.
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Eloísa
Eloísa Carvalho

Pastel com gosto de história!
Tudo leva a crer que sua origem é africana, pois existem registros do angu recheado com umbigo
de banana, feito por escravas na região de Itabirito, Minas Gerais, onde é conhecido como pastel
de angu.
O pastel foi batizado com nomes diferentes em várias regiões, mas o sabor delicioso é preservado principalmente por Eloísa Carvalho que aprendeu a receita de Dona Dorila, mulher que viveu,
cresceu e sustentou a família fazendo e vendendo esta deliciosa guloseima.
Você não pode dizer que conheceu a cidade de Perdões, se não experimentar o delicioso pastel
de fubá de Eloísa Carvalho!
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Perdões

Pastel de fubá
Ingredientes
• 3 copos água
• 2 copos fubá
• 1 copo de farinha de trigo
• óleo para fritar
• sal a gosto

Modo de Preparo
Numa panela coloque 2 copos de fubá, 1 copo de farinha de trigo, 3 copos de água e leve ao fogo, mexendo
sempre para não empelotar. Cozinhar até formar um angu bem duro por +/- 40 minutos. Acrescente sal a
gosto e mexa por +/- 2 minutos. Desligue o fogo.
Transfira a massa para uma tigela e deixe esfriar um pouco. Polvilhe com farinha de trigo uma superfície
lisa e com um rolinho abra a massa numa espessura não muito fina (+/- 0,5 cm) e corte círculos. Recheie o
centro de cada circulo com o recheio de sua preferência, dobre o circulo ao meio (em formato de pastel),
una as pontas e feche bem.
DICA: trabalhe com a massa morna.
Frite os pasteis em óleo quente (180 graus) até que fiquem dourados. Sirva em seguida.
Sugestões de recheios (para 200 g de recheio)
- frango (1 peito de frango temperado e desfiado)
- couve com torresmo (4 folhas de couve picada fina e 100 g de torresmo triturado)
- costelinha de porco com lingüiça (100 g de costelinha picada e 100 g de lingüiça picada)
- carne moída (200 g de carne moída temperada)
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Geraldo Éverton
Geraldo Éverton de Almeida

Em São Tiago, os tropeiros que por ali acampavam, eram convidados a entrar nas poucas residências
existentes na época e a tomar café com biscoito. Esses tropeiros, por sua vez, espalharam a delícia do
biscoitinho de São Tiago. Até hoje, o biscoito é famoso e não há como passar pela cidade e não fazer uma
parada para degustá-lo.
Geraldo Éverton soube aproveitar a oportunidade que teve, para aprender a receita e manter a tradição.
Desempregado, fazia “bicos” em padarias onde aprendeu todas as etapas para fazer o famoso “biscoitinho”.
Há três anos, a padaria onde sua mãe trabalhava encerrou as atividades e Geraldo viu a oportunidade de
começar seu próprio negócio. Ele e sua mãe resolveram investir na tradição e fabricam, artesanalmente, o
biscoitinho de polvilho, com a receita tradicional, investindo sempre em mais qualidade.
Fazem parte da Associação Assa Biscoito e participam da Festa do Biscoito, que é realizada anualmente
em São Tiago, sempre no segundo final de semana do mês de setembro.
Geraldo, sua mãe e o pai, sozinhos, mantêm esta tradição na família e diz que dar continuidade a esse
trabalho entre os jovens fica mais difícil, devido às oportunidades diversas de outras profissões e estudo
mais acessível.
Calma Geraldo! O aroma e o sabor deliciosos dos seus biscoitinhos estão somente adormecidos no
coração e na mente de alguém da família! Um dia serão despertados e, com idéias bem temperadas, a
tradição terá continuidade.
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São Tiago

biscoitos
Ingredientes para a massa:
• 7 kg de polvilho azedo
• 225 gr de sal
• 6 litros de leite
• 1 litro e meio de água
• 12 ovos

Ingredientes para o escaldo:
• 600 gr de gordura vegetal
• 150 gr de banha
• 1 litro e meio de leite
• 1 litro de água

Modo de Preparo
Aqueça os ingredientes para o escaldo até ferver e jogue por cima do polvilho misturado com o sal.
Misture bem até dissolver os torrões que se formarem. Adicione os outros ingredientes para massa e
misture até ficar homogêneo. Asse em fogo alto.
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Giovanni Miranda
Giovanni Miranda Oliveira

Linguiça para todos os gostos! Esta é a máxima de Giovanni Miranda.
Aos 8 anos de idade ajudava seu pai na fabricação de linguiça. Seu pai, há 40 anos, era proprietário de um
bar onde se fazia linguiça na chapa, dentre outros pratos. Para diminuir os custos, passou a fabricá-la e, hoje,
ela é a grande estrela do churrasco, do almoço ou do tira-gosto em Formiga. E faz por merecer: composta
por variados recheios, ela pode ser frita, assada, cozida, grelhada, rechear pastéis, pães de queijo e o que
mais você inventar.
Giovanni oferece aos apreciadores de linguiça 26 recheios diferentes. Além da tradicional, recheada com
carne suína, temos as opções de linguiça de peixe, de frango, de carne misturada ao milho verde, azeitona,
tomate, a famosa linguiça de jiló, linguiça de picanha e linguiças que levam tempero somente de alho e
sal ( em que ele não se coloca pimenta, em atenção às crianças ), dentre outras.
No Festival de Linguiça, realizado anualmente na cidade, não tem como desassociar a linguiça do pão de
queijo. Além de ser tradição em Minas Gerais é, simplesmente, delicioso! O recheio misturado à gordura e
temperos é embutido em uma capa natural ( tripas de suíno, de bovino ou de cordeiro ).
Fácil de preparar, a linguiça tornou-se um grande aliado na hora de elaborar o cardápio da semana. Ela
está presente na dieta humana há mais de 2 mil anos. Surgiu das tentativas de preservar pedaços de carne,
que não poderiam ser consumidos imediatamente. Popular entre os antigos romanos, continua popular e
deliciosamente conservada em nossa culinária, pelas mãos de Giovanni Miranda Oliveira.
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Formiga

Linguiça
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Idelfonso
Idelfonso Silvestre da Silva

Em Quartel Geral, na fazenda de seu Idelfonso e D. Anairda, sua esposa, a lida começa junto com o
primeiro canto do galo! Além da rotina diária com as atividades normais de uma fazenda, saem fazendo a
colheita das frutas da época para a confecção de doces. Doce de goiaba, de banana, de mamão e, pasmem,
doce do tronco do mamoeiro, conhecido como doce de pau de mamão e, em algumas regiões, doce da raiz
de mamão.
Há doze anos, movidos pela dificuldade financeira, Anairda resolveu usufruir dos ensinamentos passados
de geração após geração de sua família, aliados ao dom da “boa prosa” de seu marido, Idelfonso. O
casamento, que já era perfeito, ficou mais perfeito ainda! Começaram a fazer doces de frutas, doce de leite,
queijo e requeijão para vender. Ela, “dona” das receitas; ele, “dono” da boa prosa, vendiam. E a grande
estrela dos doces foi e é o doce do pau de mamão. Simplesmente delicioso! Começaram com 7 barras/dia
e já chegaram a vender 130 barras/dia, só na cidade de Dores do Indaiá. Hoje, continuam com a produção
totalmente artesanal (e orgânica) do doce em pasta. Visitantes que vêm a Dores do Indaiá levam o doce para
suas cidades e, por isso, ficou conhecido em quase todos os estados brasileiros.
Dona Anairda diz que a receita para o sucesso “não é só saber fazer o doce, mas, também, ter o dom pra
fazer. Por isto o doce é apreciado demais!” E seu Idelfonso diz que o segredo pra vender é “não ter preguiça,
ter paciência de vender de porta em porta e, além disso, ter um boa prosa!”
Receitas de bons mineiros! Vale a pena apreciar!
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Dores do Indaiá

doce de pau de mamão
Ingredientes
• 5 litros de leite
• 1 kg e meio de açúcar
• Pitada de canela
• 500 gr de pau (tronco) de mamão lavado e ralado

Modo de Preparo
Descasque o caule do mamoeiro, aproveitando apenas a parte branca. Rale como se fosse o fruto e lave
bastante, coloque num escorredor ou num saco de pano, até retirar completamente o leite.

Esprema bastante. Coloque no tacho, adoce com dois copos (americano) de açúcar e mexa até secar. Em
outra panela, ponha o leite e o restante do açúcar e deixe ferver até ficar semelhante a leite condensado; e,
em seguida, misture o pau de mamão até atingir o ponto desejado, que pode ser de consistência mais ou
menos firme.
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João Cassiano
João Lúcio Cassiano

Quando o sol ameaça iluminar a terra com seus primeiros raios de luz, um fio de fumaça branca
desponta, anunciando que a fabricação da “Cachaça artesanal João Cassiano” está em pleno funcionamento.
João Lúcio, há 17 anos, investe na idéia do cunhado, o de fabricar a cachaça artesanal. Não sabia
nada sobre a fabricação dessa bebida. Visitou alambiques, fez cursos e, corajosamente, começou
o negócio. Iniciou com 20 barris mas, mostrando ser um grande empreendedor, hoje sua empresa
possui 354 barris.
O nome foi escolhido em homenagem a seu avô e seu pai, pelo exemplo que deixaram de homens fortes e batalhadores.
Envelhecida em tonéis de carvalho, sua cachaça é vendida para destiladores de Três Corações,
Salinas, Formiga, Rio de Janeiro e São Paulo, mas o processo de engarrafamento, com a marca
“João Cassiano”, não demora a chegar ao mercado brasileiro e, merecidamente, será reconhecida
como uma nova “velha” cachaça mineira: “pura, ecológica e que desce suavemente, sem queimar
nada pelo caminho.”
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Candeias

Cachaça
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José Baltazar
José Baltazar da Silva

“Eu nasci debaixo da vaca!” Assim começa, simplesmente, a história do delicioso queijo fabricado por
José Baltazar. Com um sorriso de satisfação por gostar muito da vida na roça e por ter dado continuidade à
tradição queijeira da família, seu José conta os segredos que fazem a delícia do seu queijo de Minas: “crio o
próprio gado e, não comprando cabeça de gado de fora, fui aperfeiçoando a raça. Além disso, o tratamento
da água é orgânico e, nas pastagens, não uso nada químico. Isto interfere, e muito, no sabor e na qualidade
do queijo, pois o leite é mais puro.
Seu queijo já foi premiado na Feira da Super Agro, na Gameleira, em Belo Horizonte. Sua produção é
totalmente artesanal, tem quinze vacas leiteiras e produz, em média, dez quilos de queijo por dia. Além
de vender a produção em sua própria casa, fornece para Belo Horizonte ( Mercado Central ), Mato Grosso,
Manaus, Paraíso e São Paulo.
Sentados em um banquinho, ouvindo o canto das cigarras e comendo uma “nainha” do delicioso queijo
feito por seu José, guardamos estas pérolas ditas por ele: “A nossa maior riqueza aqui é o tempo. Trabalhamos
muito de manhã, mas temos a tarde pra sair sossegado pra uma boa prosa com os amigos ou pra um arrastapé. De que adianta ter o conforto e não ter o tempo, né mesmo?”
Filosofia de bom mineiro que sabe viver e fazer um ótimo queijo!
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José Branco
José Filho de Faria

Os queijos de Minas Gerais, produzidos na região da Serra da Canastra, são os mais procurados no
mercado. O conhecido queijo Canastra é diferenciado de outros, devido às pastagens da região que está na
origem de um leite cru mais gorduroso. E outra razão: a fabricação é inteiramente artesanal.
José Branco está na “lida com queijo” há trinta anos e, há sete, trabalha em uma fazenda em São Roque
de Minas, produzindo o queijo Canastra Real. Este queijo é feito de maneira idêntica ao queijo normal, só
que em fôrma bem maior. O normal pesa em média 1 Kg e o real em torno de 5 a 7 kg, com altura entre 7 a 8
centímetros e diâmetro de 26 a 30. Por ser bem maior, exige um tempo de cura igualmente maior. Com isto,
desenvolve fermentações lácticas que dão origem a um produto com características próximas aos melhores
queijos suíços e franceses. Devido à fabricação com leite cru, o produto não precisa de refrigeração. Com o
tempo fica mais encorpado e com sabor mais picante. Quando chega à maturação ideal, não é cortado, mas
retirado em lascas.
Segundo relato dos moradores da região, esse queijo era produzido, para ser servido em ocasiões
especiais, ou para presentear visitas não menos especiais, como bispos católicos, autoridades do império
ou da capitania.
Hoje, além da volta da produção do queijo, resgata-se também a tradição do presente. Grande parte das
encomendas são para presentear alguém especial.
Por essas e outras o queijo Canastra Real tornou-se a vedete dos queijos mineiros. E eu, mineira de sorte,
ainda tenho um bom naco desse queijo que ganhei de presente. Um bom vinho e “umas lasquinhas” do
queijo! Está servido?
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José Magela
José Magela de Oliveira

Não fugindo à regra, peculiar aos cozinheiros, José Magela desde criança, tinha como ambiente favorito
em sua casa, a cozinha. Gostava de ver sua mãe cozinhando e, observando, foi tomando gosto pelo fogão
e aprendendo a arte das delícias. Há trinta anos o ato de cozinhar é o seu hobby preferido. E, além de lazer,
não deixa de ser também profissão, mesmo que não seja a principal.
Ministra aulas de culinária e participa, anualmente, do Festival de Gastronomia de Itapecerica. Da
gastronomia rural típica de Minas Gerais, ele diz que não tem prato que não saiba fazer. Começou sua
trajetória na culinária fazendo uma galinha para os amigos. Porem, seu prato mais famoso é o seu tradicional
arroz com suã de porco. Conta que antigamente, principalmente na zona rural, quando matavam um porco,
a família se reunia para ajudar no preparo das carnes. Era muito trabalhoso e gastava-se um dia inteiro neste
trabalho e, para não se perder tempo com fazer o almoço, era tradição fazer somente o arroz misturado à
suã. Rápido e delicioso. José Magela fez este resgate e, em um espaço restaurado por ele, fez uma cozinha
tipicamente mineira onde tem fogão a lenha e até forno de cupim, recebe os amigos para uma boa prosa e
para se deliciarem com o seu arroz com suã.
Pelo visto, na cozinha de Jose Magela nunca faltou e nem faltará motivos para celebrar. Trabalha-se
muito e festeja-se na mesma proporção.
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Itapecerica

Arroz com suã
Ingredientes
• 1,5 kg de sua
• 1 kg de arroz
• 2 cebolas médias picadas em cubinhos
• 1 cebola ralada
• 2 tomates maduros picados em cubinhos sem sementes
• alho, sal, pimenta do reino e pimenta a gosto
• vinagre para lavar a carne
• tempero verde para cobrir o arroz no final

Modo de Preparo
Lave a suã com água e vinagre. Tempere com o alho, o sal, e a pimenta, acrescentando mais um pouco de
vinagre. Deixe descansar por 20 minutos.
Obs.: o tempero tem que ficar acentuado pois o arroz é refogado sem sal.
Em uma panela, doure a cebola ralada em um pouco de óleo e adicione a suã colocando água aos poucos,
evitando o cozimento excessivo.
Em outra panela, refogue em uma colher de óleo, o arroz sem tempero.
Quando o suã estiver no ponto, coloque água, deixe ferver, acrescente a cebola em cubinhos, o tomate e o
arroz pré-cozido, deixando ao fogo até cozinhar. Se necessário coloque mais água.
Retire do fogo e salpique cheiro verde.
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Lenimar
Lenimar Aparecida da Silva

Vamos pular etapas?
... Assim que se chega ao ponto, unte as mãos, enrole a massa e coloque no tabuleiro para assar.
Desde a medição dos ingredientes, até o momento de apreciarmos a delicia que é a broa de fubá de
canjica feita por Lenimar Aparecida, percebemos que seu diferencial é o amor, o carinho e o prazer, que
ela transfere para o sabor de suas quitandas. Lenimar faz de tudo um pouco: salgados diversos, roscas,
caçarolas, pão de queijo, biscoito de queijo, bolos, além de almoços e jantares em festas. Aprendeu tudo
sozinha. Há 15 anos trabalha em um hotel na cidade de Bom Despacho e seus hóspedes espalharam a notícia
de suas delícias, principalmente, a broa de fubá de canjica servida quentinha no café da manhã.
Hoje a população da cidade e todos que a visitam, não conseguem ficar sem apreciar esta quitanda que
se tornou tradição na cidade.
Lenimar diz que é muito feliz no que faz e, por isso, ela não tem pressa para terminar o trabalho e, pelo
menos, enquanto saboreamos a deliciosa broa, esquecemos nossa pressa e ansiedade corriqueiras.
Nesse momento, sentimos um gostinho bom de memórias, de recordações!
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Bom Despacho

Broa de Fubá
Ingredientes
• 2 copos americanos de queijo fresco
• 2 copos americanos de fubá
• 1 copos americanos óleo
• 1 copos americano água
• 1 colher chá de sal
• 4 ovos

Modo de Preparo
Bata bem os ovos, a água e o óleo. Adicione o queijo e misture até ficar homogêneo. Adicione o fubá aos
poucos, até o ponto de enrolar com as mãos untadas (massa mole). Asse em fogo médio até dourar.
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Maria Ângela
Maria Ângela Amaral Moreira

O sucesso começa na intenção!
Órfã aos quatro anos de idade, passa a morar com seu pai e irmãos na casa de sua avó onde, desde então,
passa a observar, presenciar, ajudar a fazer e degustar as delícias que sua avó fazia na cozinha. Nascia aí o
seu interesse por confeccionar doces e bolos. Aproveitando a tradição de seu pai, a de presentear os filhos
em seus aniversários com bolos confeitados e doces de festas, passou a fazê-los, sem ter grande êxito em
suas primeiras tentativas.
Aos 10 anos, é presenteada por seu pai com um conjunto de bicos de confeitaria, motivando-a a seguir
em sua intenção. D. Elvira, exímia cozinheira e amiga da família, sensibilizada com a obstinação e esforço
daquela criança, presenteia Maria Ângela com um livro de receitas e passa a orientá-la na confecção de
bolos e doces.
Colecionando dicas, receitas e eficiência, os resultados aprimoraram-se. Confecciona, então, o bolo do
segundo casamento de seu pai. Sucesso absoluto, torna-se o marco de sua profissão. A partir daí, passa a
fazer bolos e doces para todas as pessoas que conheceram seu trabalho, transpondo as fronteiras de Itaúna.
Décadas após décadas, Maria Ângela hoje confecciona bolos e doces para netos de seus primeiros
clientes, mostrando-nos que seu sucesso está em seu talento, na dedicação, no trabalho e no amor que ela
transfere para suas receitas.
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Itaúna

Bolo
Ingredientes Bolo:
• 3 1/2 xícaras de chá de açúcar refinado
• 2 colheres de sopa de manteiga
• 3 ovos inteiros
• 5 1/2 xícaras de farinha de trigo
• 1 colher de café de sal
• 1 colher de sopa de pó Royal
• 2 copos de leite
Modo de Fazer o Bolo:
Coloque na batedeira o açúcar, a manteiga e os ovos. Bata bem, junte a farinha de trigo,
o sal, o fermento em pó, o leite e misture na velocidade mínima até ficar homogêneo.
Unte um tabuleiro ou forma com manteiga (não use margarina) e salpique farinha de
trigo movimentando o tabuleiro para que a farinha grude na manteiga e cubra toda a
superfície.
Acomode a massa do bolo na forma e asse em forno quente de 35 a 40 minutos.
Ingredientes Recheio de Chocolate:
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres de sopa de achocolatado dissolvidas em um pouco de
leite.
• 1/2 colher de manteiga
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Modo de Fazer o Recheio de Chocolate:
Misture tudo e leve ao fogo mexendo até desgrudar do fundo da panela.
Ingredientes Recheio de Côco:
• 1 lata de leite condensado
• 1 prato raso de coco ralado
• 1/2 xícara de chá de açúcar cristal
• 1/2 xícara de leite
Modo de Fazer o Recheio de Côco:
Misture tudo e leve ao fogo mexendo até dar um ponto de brigadeiro mole (antes do
ponto de enrolar)
Ingredientes Glacê Mármore:
• Açúcar refinado
• 1 clara crua e sem bater
• 1/2 xícara de leite
• 1/2 xícara de água
• 1/2 limão galego
Modo de Fazer o Glacê Mármore:
Peneire o açúcar em uma peneira fina e reserve. Misture a clara, o leite, a água e adicione
o açúcar já peneirado aos poucos até dar um ponto de mingau grosso. Nesse ponto,
adicione o limão e vá sovando até desgrudar da tigela. Se ficar duro, adicione um pouco
de leite. Se ficar mole, adicione um pouco de açúcar.
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Ingredientes Glacê Real (tipo marshmelow):
• 4 claras
• 2 xícaras de chá de açúcar refinado
Modo de Fazer o Glacê Real (tipo marshmelow):
Peneire o açúcar, misture as claras e leve em banho-maria mexendo sempre por 20
minutos. Retire do fogo e bata com a batedeira de mão por mais ou menos 10 minutos,
até ficar parecido com um sorvete.
Montagem do Bolo:
Após assado, deixe o bolo descansando por 24 horas, para que ele não desmanche ao ser
cortado em camadas. Corte o bolo em três camadas. Coloque sobre a primeira o recheio
de chocolate bem espalhado, em seguida coloque a segunda camada espalhando o
recheio de coco. Por último, cubra com a tampa do bolo.
Após o bolo recheado, aplique o glacê mármore por toda a superfície do bolo alisando
com uma espátula para não deixar emendas. Depois pegue o glacê real e aplique com
bicos decorativos da forma que achar melhor.
Caso queira detalhes coloridos, adicione anilina comestível ao glacê.
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Maria Aparecida
Maria Aparecida Borges Francino

Ao ouvir Maria Aparecida ensinando a receita do requeijão cremoso de prato, voltei-me para o
tempo de minha infância e senti o cheiro e o sabor do requeijão feito por minha avó.
Maria Aparecida teve a felicidade de aprender com seu pai essa receita tradicional. E ela faz o
requeijão exatamente como se fazia antigamente.
É uma receita difícil de ser feita, pois dá muito trabalho e o rendimento é pequeno. Com 80 litros
de leite, mais ou menos, pode-se fazer tão somente 10 quilos de requeijão, o que torna este prato
uma preciosidade da culinária mineira.
Degustando o requeijão feito por Maria Aparecida, senti que certos sabores da infância têm o
mesmo efeito de um afago, um abraço, um colo!
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Luz

requeijão de prato
Ingredientes
• 1 litro de leite para coalhar
• 1/2 litro de leite para cozinhar o requeijão

Modo de Preparo
Deixe 1 litro de leite coado em um recipiente tampado fora da geladeira por 2 dias até coalhar. Após isso
retire a gordura e creme que fica por cima do leite coalhado e descarte-os.
Leve a coalhada no tacho de cobre e mexe bem até esquentar, mas sem ferver. Retire do tacho e coloque
em um pano e esprema até sair todo o líquido. Volte com a massa para o tacho e adicione meio litro de leite
e mexe-a até homogeneizar-se.
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Maria de Fátima
Maria de Fátima Naves Melo

O frango com ora-pro-nóbis é uma receita muito antiga e tipicamente mineira que Maria de
Fátima preserva até hoje.
Aos oito anos de idade, com o incentivo de sua avó, D. Maria, ficava à beira do fogão a lenha
observando atentamente o preparo do prato.
Tudo começa com a escolha do frango no quintal e a colheita dos brotos da verdura, que é conhecida como “carne de pobre”, pelo alto teor de proteína.
O cuidado que Maria de Fátima tem ao colher a planta, que tem vários e grandes espinhos, é o
mesmo com que ela executa a receita, até chegar a servir. Acompanha arroz e angu.
Pronto, hora de comer. Rogai por nós, minha Nossa Senhora! Quando começamos a comer fica
difícil parar!

308

Santana do Jacaré

frango ora-pro-nóbis
Ingredientes
• 1 frango caipira
• alho, cebola e sal a gosto
• 2 colheres de sopa de óleo
• 1 colher de sopa de açúcar
• água, quantidade necessária para cozinhar
• ora-pro-nóbis a gosto

Modo de Preparo
Corte o frango em pedaços. Aqueça 2 colheres de sopa de óleo e coloque uma colher de açúcar e deixe
o açúcar derreter. Refogue o frango até ficar corado nessa mistura do óleo com o açúcar e coloque água
aos poucos para ir cozinhando. Lave o ora-pro-nóbis e deixe secar. Picar o ora-pro-nóbis depois de seco e
reserve (não lavar após ter picado). Quando estiver cozido, retire do fogo, coloque o ora-pro-nóbis, tampe
e deixe tampado para o ora-pro-nóbis cozinhar apenas com o calor do frango por 5 minutos.
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Maria do Carmo
Maria do Carmo Lara

Que o pão de queijo é um acompanhante delicioso para o café da manhã, não é novidade para
ninguém. A receita e técnica para assá-lo, nós conhecemos faz tempo. Então o que há de especial
no pão de queijo feito por dona Maria do Carmo? A novidade é que ela fez diversas experiências
para aperfeiçoar o biscoito e descobriu que a delícia que já era, ficou ainda melhor quando acrescentou a batata inglesa à massa tradicional.
Maria do Carmo começou seu interesse pelo forno e fogão aos dez anos de idade, observando as
cozinheiras da época. Sempre curiosa, copiou, experimentou e recriou receitas. Diz, se divertindo,
que quando quase quebrou os dentes com o pão de queijo da vizinha, resolveu aperfeiçoá-lo. E, o
acrescentar a batatinha além de conservar o sabor tradicional, tornou-o mais macio e possibilita
guardá-lo, já assado, por até 15 dias, sem perder a maciez. Para acompanhá-lo, deixa a sugestão de
comê-lo recheado com linguiça de porco caseira, regada ao vinho tinto seco e assada.
De “enchadeira e roceira a cozinheira e biscoiteira”, Maria do Carmo, acrescenta ao seu currículo
a profissão de alquimista da cozinha, colocando uma pitada do inusitado ao que é tão deliciosamente familiar!
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Passatempo

pão de queijo com batata
Ingredientes
•

1 kg de polvilho azedo

•

1/2 kg de batata cozida e amassada

•

1 copo de óleo

•

1 colher de sal

•

6 ovos

•

500 gr de queijo meia cura

•

leite quantidade necessária

Modo de Preparo
Em um recipiente adicione o óleo, o sal, o polvilho, os ovos e misture bem. Adicione as batatas e
misture novamente. Adicione leite aos poucos até dar um ponto de massa mole (ela irá dar firmeza com o
queijo). Coloque o queijo e apenas misture sem sovar. Asse em forno médio.
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Maria Henriques
Maria Henriques Maia

O passado é sempre presente! Principalmente em se tratando de usar na culinária brasileira e, no caso
em questão, a mineira, a antiga, famosa e deliciosa farinha de mandioca.
A mandioca é uma planta nativa da América do Sul e se constituía o principal produto agrícola dos índios,
antes dos colonizadores. A farinha e o polvilho que se obtém de sua raiz tem um grande valor cultural, devido
ao sistema de sua produção, comercialização e consumo. E estão presentes no cotidiano alimentar brasileiro
como parte de diversos pratos. Da farofa com ovos à paçoca de amendoim, ou simplesmente colocada no
feijão ou na carne em seu prato já feito ou, ainda, no delicioso biscoito de polvilho acompanhando o seu café
da manhã.
Dona Maria Henriques é herdeira da tradição farinheira em Igarapé-MG. Desde a morte de sua mãe,
quando tinha somente sete anos de idade, ela assumiu a produção da farinha e do polvilho de mandioca,
bem como a criação de seus dez irmãos. A sua produção, totalmente artesanal, é uma tradição que resistiu ao
tempo e à moderna da fabricação destes produtos. Dona Maria Henriques explica que o tempo aproximado
entre o plantio da mandioca à produção da farinha e do polvilho é de dois anos. Com a ajuda dos filhos, ela
produz em torno de 20 quilos de polvilho ( doce e azedo ) por semana e 20 quilos de farinha por dia. Em
sua simplicidade, ela diz que “acostumou a fazer, acabou, não para mais” e, graças a ela e à sua produção
rudimentar, temos a impressão - ou a certeza – de que o passado é agora!
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Igarapé

Farinha/polvilho
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Maria José
Maria José de Jesus

O produto virar tradição foi devido à qualidade do “feitio”.
Assim aconteceu com o bolo de queijo de D.Maria José. Há dez anos ela aprendeu a receita com
certa amiga e passou a vendê-lo em seu trabalho e, pronto, Serra da Saudade não vive mais sem o
sabor do seu bolo.
Você pode comprá-lo por encomenda ou na feira da cidade.
Aos ingredientes é bom adicionar vontade, carinho e, por que não? uma pitada de saudade!
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Serra da Saudade

bolo de queijo
Ingredientes
• 2 copos americanos de queijo minas meia cura ralado
• 2 copos americanos de farinha de trigo
• 1 copo e meio americano de açúcar
• 2 copos americanos de leite
• 4 ovos
• 2 colheres de manteiga
• 1 colher de fermento em pó

Modo de Preparo
Bata no liquidificador o queijo, a farinha, o açúcar, o leite, os ovos e a manteiga por uns 5 minutos. Após
estar bem misturado, adicione o fermento em pó e bata levemente até misturar. Unte uma assadeira com
manteiga e despeje a mistura.

Asse em forno quente por mais ou menos 40 minutos. Para confirmar se assou, espete um palito ou um
garfo, se sair limpo do bolo, já está assado.
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Maria Nunes
Maria Nunes da Silva

Cada prato tem sua receita e, claro, cada receita seus ingredientes. Agora, que com a planta
chamada popularmente de cansanção faz-se um delicioso guisado, a princípio torna-se difícil de
acreditar. Em primeiro lugar, porque esta planta é da mesma família da urtiga e pode provocar a
sensação de queimadura ao toque com a pele. Porém, santa criatividade! Alguém descobriu que
esta planta é comestível e a ela é atribuído grande valor proteico, assim como o “ora-pró-nóbis”.
E, assim, Maria Nunes da Silva que começou a cozinhar aos sete anos, tendo que subir em um
caixote para alcançar a panela no fogão, faz até hoje este guisado de cansanção, tradicional no
interior de Minas Gerais e que fica, simplesmente, delicioso!
A planta é nativa em Igarapé-MG e Maria Nunes acrescenta a ela um picadinho de carne, que vai
muito bem com angu, arroz e feijão. Aí você pergunta: “mas como fazer para colher as folhas dessa
planta sem se queimar?” Há uma crendice dos antigos que diz: “se a pessoa for colher as folhas de
cansanção que fique em silêncio, que nada pense e que nada fale. Agindo assim ela não lhe fará
nenhum mal.”
Cá entre nós, eu creio que é bem mais fácil usar um par de luvas!
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Igarapé

guisado cansanção
Ingredientes
• 1 kg de pernil picado em cubos
• alho, sal e gotas de limão a gosto
• cansanção a gosto

Modo de Preparo
Lave bem o cansanção e deixe secar. Corte em pedaços pequenos (não lave após picar). Coloque um fio de
óleo na panela e adicione alho a gosto, cansanção e um pouco de água e deixe por uns 5 minutos.

Tempere o pernil ainda cru, com o alho, sal e o limão e deixe descansar por 30 minutos no tempero.
Coloque na panela em fogo baixo e tampe para o pernil cozinhar em sua própria água por 30 minutos.
Misture o cansanção ao pernil e deixe cozinhar mais uns 5 minutos até o cansanção murchar.
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Maria Soares
Maria Soares Rodrigues

A receita de dona Maria Soares conta histórias! Pois é contando várias historias que ela, aos oitenta e
cinco anos, vai colocando as mãos na massa. Esnobando energia, simpatia e boa memória, ela vai ensinando
como se faz o delicioso biscoito de banha.
Desde criança, ela e as oito irmãs, ajudavam sua mãe na lida da casa e na cozinha. Assim, naturalmente,
aprendeu a cozinhar. As quitandas e, em especial, este biscoito, aprendeu com a sogra. Conta, divertindose, que foi só começar o namoro que, imediatamente, começou a aprendizagem do forno. Enquanto amassa
a quitanda, fala de sua religiosidade, das brincadeiras de infância, das dificuldades e das alegrias de viver.
Para fazer seu tradicional biscoito de banha ela não usa balança para medição dos ingredientes. Diz que a
medida tem que ser feita no prato certo, que é o prato esmaltado. No quintal de sua casa, onde fica o forno,
e a área coberta onde prepara a massa, tivemos um retorno ao passado. Ela, mãe de dez filhos, faz questão
da família toda reunida e já ensinou todas as suas receitas às filhas e noras garantindo, assim, o continuar
da tradição. O fazer biscoitos, no terreiro de dona Maria, torna-se uma festa. Em sua companhia e de toda
a família, tivemos a oportunidade de aprender e de degustarmos o famoso e tradicional biscoito de banha.
Mas, não foi só isso; tivemos uma verdadeira celebração de sabores. Para a família de Maria Soares, reunirse à mesa de café é um meio de compartilharem o maior bem que possuem: a união entre eles!
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Nova Serrana

Biscoito de banha
Ingredientes
• 2 kg polvilho doce
• 1 copo americano de farinha de mandioca
• 1 copo americano de Leite
• sal a gosto
• 1/2 pacote de banha
• 3 ovos

Modo de Preparo
Coloque a farinha de mandioca de molho no leite até inchar, adicione o sal e reserve. Em outro recipiente,
misture a banha, o polvilho e sove até ficar bem úmido. Acrescente a farinha de mandioca umidecida, 3
ovos e misture bem. Vá adicionando leite aos poucos, não deixando amolecer muito a massa. Enrole, coloque em assadeira e asse em forno alto.
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Marlene Silva
Marlene Silva Calisto

Nossa prosa começa com as lembranças de Marlene: “meu pai arreava o cavalo de manhã, bem
cedinho e, com duas latas grandes, ia buscar as goiabas”. Ainda molhadas pelo orvalho, posso imaginar!
“Para o doce de leite, fogão a lenha em fogo brando vai cozinhando o leite com o açúcar. Mexese lentamente para o caldo não agarrar ao fundo do tacho. O cheiro do leite corando entra pela
casa toda, me faz sentir saudades de quando comecei a aprender a fazer os doces.”
Marlene começou, ainda criança, ajudando sua mãe e a irmã. Mantém elas até hoje a tradição
“doceira” da família. Fazem o doce de leite, goiabada e geléia de mocotó. Mas, a estrela da produção é a goiabada. A goiabada é feita uma vez por ano, podendo ser armazenada até a próxima
safra de goiabas.
Sua produção, totalmente artesanal, fornece para toda a região a goiabada cascão, goiabada
em barras e goiabada cremosa.
Seja qual for a preferência, seu doce é de dar água na boca.Hum!!! Com um pedaço de queijo
então!!! Êta Minas Gerais!
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Luz

Goiabada
Ingredientes
• 750 gr de goiaba sem sementes
• 3 xícaras (chá) de açúcar
• 1/2 xícara (chá) de água

Modo de Preparo
Remova a polpa com as sementes das goiabas e as descarte. Leve ao fogo as goiabas, o açúcar, a água
e mexa até ferver. Baixar fogo e deixe cozinhar, mexendo sempre por 1hora.
Obs.: não deixe grudar. Tem que mexer até soltar do fundo da panela.
Unte um recipiente com óleo e despeje nele a goiabada. Após tudo esfriar, teste o doce, fazendo-se o
uso de uma faca molhada, furando-o. Caso saia a lâmina enxuta, já está no ponto. Corte em pedaços e
sirva aos eleitos.
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Mazé
Maria José de Lima Freitas

“Tenho uma história de amor e ódio com os doces.” Com esta confissão, Mazé, como é conhecida, começa a contar sua história.
Aos oito anos, enquanto as crianças de sua idade brincavam, sua mãe a obrigava a fazer doces de mamão e de outras frutas.
Embora na época, revoltada com a atitude da mãe, hoje ela diz que foi a melhor semente que ela poderia ter plantado.
Em 1992, buscando uma alternativa para ajudar no orçamento familiar, começou a fazer doces para vender; não deu certo.
Começou a trabalhar, então, como faxineira em um banco. Engravidou e, logo após o término do salário maternidade, foi despedida
e não conseguiu outro emprego. Voltou a fazer doce e, oferecendo de porta em porta, conseguiu vender a primeira produção.
Tentou colocá-los no mercado através de um supermercado, sem obter sucesso.
Teve então a brilhante idéia de partir para o “diferente” e passou a produzir o doce de frutas cristalizadas. A princípio, mais uma
vez, a tentativa de vendê-los foi fracassada. Em vez de desistir, resolveu investir em sua idéia, seu sonho. Procurou a EMATER e
começou demorada maratona de cursos, estudos, tentativas, fracassos, prejuízos, “pois tinha um sonho, um projeto e uma dívida
para pagar!” Trabalhou cegamente, até conseguir começar a vender dezessete bandejas de sua produção de doce de mamão e de
abóbora cristalizados.
Através desse começo das vendas, surgiu um cliente interessado em colocar os doces no mercado da cidade do Rio de Janeiro
e a fama começou. Buscou ajuda no SEBRAE para noções de administração e, hoje, tem a recompensa por não ter desistido. Com
uma produção totalmente artesanal, sem conservantes, indo na contramão da industrialização, sua empresa gera empregos,
sustenta sua família e tem uma loja que virou ponto turístico e é um presente para Carmópolis além, é claro, de nos brindar com suas
deliciosas frutas cristalizadas. Após treze anos de produção, suas funcionárias têm autoestima, sua filha cuida da administração e
seu filho é o seguimento da tradição, pois gosta, sabe fazer e tem a sensibilidade de chegar ao ponto das delícias cristalizadas.
E Maria José? Bem, Mazé além das delícias que produz, nos ensinou a “Lei da Intenção e do Desejo”, segundo a qual o potencial
da realização de uma meta já está contido, na vontade de vê-la concretizada.
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Carmópolis de Minas

Figo cristalizado
Ingredientes
• 1 kg de figo verde
• 3 kg de açúcar
• água, quantidade necessária
• noz, quantidade necessária

Modo de Preparo
Lave bem as frutas e as corte ao meio. Então, coloque os figos em uma vasilha com água e cloro com 5% de
concentração. A proporção é de 10 ml de cloro para 10 litros de água. Depois, raspe os frutos com uma faca
e os corte em cruz. Em um tacho de cobre com água já quente, coloque os figos, cubra-os com um pano de
prato e deixe cozinhar até ferver. Repita a operação 3 ou 4 vezes, sempre com a água já quente.
Os figos devem cozinhar até ficarem macios. Escorra e reserve.

Prepare a calda ou xarope:
Para cada quilo de figo, misture 2 quilos de açúcar e 2 litros de água. Leve-os ao fogo até dissolver o açúcar
e então coloque os figos. Retire do fogo e deixe repousar até o dia seguinte em um recipiente de plástico
ou louça e reserve por 24 horas. No dia seguinte, aqueça o doce coberto com um pano e drene o xarope.
Concentre a calda até o ponto de bala. Para a cristalização, faça um novo xarope com um litro de água e
um quilo de açúcar. Quando a calda estiver em “ponto de bala”, coloque uma porção pequena de figos e
balance o tacho. Assim que o xarope estiver esbranquiçado, junte os frutos no canto do tacho e jogue o
líquido sobre os figos por cerca de 10 minutos. Escorra e coloque os figos em uma peneira para secar e,
enquanto eles estiverem ainda molhados, coloque meia noz em cima.
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Míriam
Míriam Márcia da Silva Maia

Na época em que sua mãe, Maria José, casou, era tradicional na região servir o biscoito de queijo em
festas de casamentos e outras festas. Com o passar dos anos esta tradição foi sendo perdida, mas, graças a
Miriam Márcia, o delicioso biscoito de queijo resistiu ao tempo.
Sua mãe sempre fazia este biscoito em casa e Miriam, aos 13 anos, também começou a fazê-lo. Em
uma época de grande dificuldade financeira em que seu pai, devido a uma grave doença não pode mais
trabalhar, viu como alternativa de renda a produção deste biscoito para vender. Todos seus conhecidos
tentaram desanimá-la desta idéia, uma vez que quase a totalidade da população da cidade, na época, tinha
esta receita e sabia executá-la. Míriam não desistiu e passou a comercializar o biscoito e outras quitandas.
A aceitação e procura foi tão grande, que investiu profissionalmente nesta atividade, agregando sua
família, todos unidos na produção. Hoje possuem casas comerciais em Abaeté, onde o biscoito de queijo é a
grande estrela, sendo também conhecido e apreciado em quase todo o Brasil.
A receita original é preservada até hoje e Miriam transfere o seu prazer em “por a mão na massa” ao
sabor delicioso de suas quitandas.
Diz a tradição que “o biscoito de queijo é melhor que um beijo”. Que tal experimentar?!
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Abaeté

Biscoito de queijo
Ingredientes
•
•
•
•
•

1 kg de polvilho doce ou fécula
13 ovos
600 gr de queijo meia cura ralado bem fino
250 gr de margarina
sal a gosto

Modo de Preparo
Misture a margarina com o polvilho e o sal até ficar homogêneo e a margarina toda incorporar no polvilho.
Acrescente os ovos, o queijo e misture. A massa não pode ficar escorrendo nem muito firme. Massa mole.
Caso necessite, acrescente mais ovos.
Asse preferencialmente em forno elétrico com 280 graus por 11 minutos.
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Mizael Cabral
Mizael Cabral Malaquias Marinho

Lagoa da Prata, além de uma bela lagoa, tem como habitante o “Rei da Traíra”! Mizael, há 22 anos, abriu
um botequim na cidade e sempre tev,e como prato principal, peixes. Em uma viagem a Aparecida, estado
de São Paulo, conheceu e aprendeu a fazer a traíra sem espinhos. É um peixe de carne deliciosa, porém, a
carne é toda, entremeada de espinhos muito finos, o que dificulta a sua degustação.
Retornando à sua cidade, resolveu experimentar fazer a traíra sem espinhos. Os cortes retalhados nos
sentidos horizontal e vertical fazem com que o peixe fique com os espinhos cortados em tamanhos ínfimos,
e dê a impressão de que não tem espinhos. Assim se pode degustar este peixe delicioso sem o grande perigo
de engasgar ou perfurar gengivas e gargantas.
Os clientes tradicionais aprovaram e propagaram pela cidade a delícia da traíra. Hoje, Mizael e sua
esposa, administradores do bar, fazem em média 20 quilos deste peixe por semana.
E, como diz Mizael se divertindo: a traíra é tão bem repicada que fica “cem espinhos”. Brincadeiras à
parte, o peixe fica uma delícia e sem espinhos!
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Lagoa da Prata

traíra sem espinho
Ingredientes
• 1 traíra
• sal e alho a gosto
• óleo para fritar

Modo de Preparo
Abra a traíra, retire a costela. Retalhe o peixe nos dois sentidos com uma faca bem afiada, fazendo um
“xadrez” na carne. Tempere com alho e sal e deixe descansar por 24 horas. Empane o peixe com farinha de
trigo. Frite em óleo quente até dourar bem.
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Neusa Gonçalves
Neusa Gonçalves de Sousa

Atualmente, a moda na gastronomia é buscar nas suas raízes uma fonte de inspiração. Por causa
disto, muitos amantes da cozinha e até mesmo grandes chefes, têm procurado receitas esquecidas
nas gavetas de suas avós. Elas se tornam, assim, lembranças gustativas.
Neuza Gonçalves, desde jovem, guardou suas receitas. Começa sua história narrando que dona
Maria Beghini foi quem fez os melhores doces, bombons e salgados de todos os tempos em Itaúna
e foi com dona Maria que Neuza aprendeu a cozinhar.
Como toda boa aluna, dentro de pouco tempo passou a fazer os pratos sozinha, supervisionada pela mestre. Durante a aprendizagem, teve o cuidado de guardar todas as receitas originais
que aprendeu e executou. Hoje, Neuza é uma das grandes chefs da cozinha itaunense. Após fazer
jantares de sucesso, lançou dois livros com as receitas colecionadas de dona Maria Begnini e outras criadas por ela. Aqui nos ensina a fazer o delicioso doce batizado de “presuntinho”, que é uma
tradição nas sobremesas dos itaunenses.
E, além de suas receitas, Neuza nos ensinou que é em volta da mesa que reiteramos e mantemos
acesos nossos laços sociais, afetivos e festejamos a refeição nossa de cada dia.
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Presuntinho - docinho de castanhas
Ingredientes do Doce de Amêndoas
• 500 gr de amêndoas
• 250 gr de açúcar reinado
• 1 pitada de vanilina ou essência de baunilha
• 2 claras

Modo de Preparo do Doce de Amêndoas
Coloque as amêndoas na água fervendo por 1 minuto. Retire da água e esprema
para tirar a casca. Passe na máquina de moer, acrescentando o açúcar coado, a vanilina e
as claras aos poucos até dar o ponto, sem levar ao fogo.

Ingredientes do Doce de Nozes
• 2 latas de leite condensado
• 4 colheres de achocolatado
• 250 gr de nozes moídas

Modo de Preparo do Doce de Nozes
Leve o chocolate em pó e o leite condensado ao fogo, vá mexendo
sem parar até aparecer o fundo da panela. Retire do fogo adicionando-se
250 gr de nozes moídas. Reserve por 24 horas.

Montagem
Pegue uma bolinha de cada doce e as enrole juntas em forma de cone.
Em seguida passe-os no açúcar refinado.
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Noé Carneiro
Noé Carneiro dos Santos

Há alguns anos, Noé resolveu ajudar o filho mais novo e recém-casado, comprando o maquinário de uma padaria. Começaram a produção de pão de sal e outros produtos comuns a esta atividade. Surgiu então a idéia de resgatar uma receita antiga de um biscoito que conhecera na casa de
seus sogros: o biscoito de caneca. O biscoito tem este nome devido à medição de os ingredientes
ser feita com uma caneca. “Não uma caneca qualquer e, sim, uma caneca feita com lata de massa
de tomate grande”, ensina Noé.
Deu tão certo, que o biscoito ficou conhecido em toda da cidade, tornando-se o principal produto da padaria, com uma produção atual de 180 a 200 pacotes por semana.
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Cristais

Biscoito de caneca
Ingredientes
• 5 canecas de polvilho
• 1 caneca de óleo
• 2 canecas de leite
• 2 ovos caipiras
• 2 colheres de sopa fubá de canjica
• sal à gosto
• 250 gr de queijo

Modo de Preparo
Ferva o óleo, escalde o polvilho e misture até ficar homogêneo. Adicione o leite, os ovos, o queijo e misture
bem. Espremer a massa no pano ou em saco de confeiteiro em assadeira sem untar. Asse em forno bem
quente.
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Reinaldo Faria
Reinaldo Faria Costa

A região da Serra da Canastra, além de sua beleza natural, é onde se produz um dos melhores queijos
mineiros: o queijo Canastra. O queijo, produzido por Reinaldo Faria Costa, vem de uma tradição de família
que teve inicio há aproximadamente 100 anos. Seu pai e seu sogro, ambos produtores deste queijo, legaram
a Reinaldo os ensinamentos da fabricação com excelente qualidade.
Por ser uma região de clima ameno, as pastagens são diferenciadas. O gado produz pouco leite, porém,
um leite melhor, com mais gordura, o que faz o grande diferencial no queijo.
Reinaldo já ganhou vários prêmios com o seu Canastra em concursos realizados pela EMATER e pelo
IMA. Sua produção atual gira em torno de trinta queijos por dia, o que consome trezentos litros de leite/
dia, vendendo para toda a região da Serra da Canastra e também para Belo Horizonte, Passos, São Paulo,
Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. Reinaldo pretende chegar a 500 litros/dia, não mais que isso, para poder
preservar a qualidade e o sabor do queijo. Ainda, sua tranquilidade, o sossego no dia a dia “senão a gente
vira escravo da gente mesmo!”
Ficar perto do verde e das águas cristalinas da Serra da Canastra faz bem aos olhos e à mente, a gente
sabe. Agora quero, além disso, saborear o delicioso queijo, para prestigiar ao paladar!
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Sebastião
Sebastião de Oliveira

A pamonha é um quitute feito de milho verde, comum em todo território brasileiro, principalmente em
Minas Gerais, São Paulo, Goiás e em todos os estados do Nordeste. O nome vem do tupi “pa muña” que
significa pegajoso.
Pois foi justamente na pamonha que Sebastião pôs as mãos e fez deste quitute o seu ofício. Morador
na zona rural, quando criança já vendia verduras na feirinha da cidade, aprendendo, desde cedo, a arte
do comércio e da sobrevivência. Mudou-se para a cidade e, há doze anos, sobrevive fazendo e vendendo
pamonhas.
Ele e duas funcionárias fazem todo o preparo da massa, na quinta feira, e a deixa resfriando em um freezer
até no domingo, que é o dia das vendas. Começam o seu domingo de trabalho às três horas e só termina
em torno das vinte e três horas. Em domingos normais vendem-se aproximadamente 700 ( setecentas )
pamonhas e, em domingos de movimentos extras na cidade, como festas de exposição e Natal, em torno
de 1.200 pamonhas por dia.
Primando pela higiene, qualidade da massa em que usa somente o milho e os temperos em três versões
– sal, sal com pimenta e, a doce, com açúcar, mostra-nos que a pamonha feita por ele de pegajosa não tem
nada. É simplesmente deliciosa!
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Piumhi

Pamonha
Ingredientes
•
•
•
•
•

5 litros de milho ralado
1,5 kg de açúcar
200 ml de óleo
600 ml de gordura de porco
1 pitada de sal

Modo de Preparo
Corte a extremidade das espigas com uma faca. Limpe-as reservando as palhas maiores e melhores para
embrulhar as pamonhas.
Ralar o milho, peneire em uma peneira grossa para tirar o excesso de fibras. Coloque agora o sal, óleo e
açúcar, mexendo bem. A massa está pronta.
Para fazer a embalagem, passe as palhas reservadas em água fervente por alguns segundos. Separe duas
palhas para cada pamonha. Pegue a primeira, dobre as laterais e a ponta, formando um saquinho. Encha
o saquinho com o líquido da pamonha, adicione queijo e cubra com a outra palha, dobrando as laterais e a
ponta. Amarre as extremidades, trance com tiras de palhas ou com barbante e faça um nó bem apertado
para não desfazer a trouxinha. Coloque as pamonhas uma a uma em uma panela com água e cozinhe por
cerca de 50 minutos ou até que esteja bem cozida.
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Tonha
Antônia Gonçalves Pinto

Tonha, como é carinhosamente chamada, cozinha desde os doze anos. Aprendeu o que sabe
praticamente sozinha, mas não esconde que deve muito de sua aprendizagem a Dona Sinira, sua
ex patroa.
A inspiração para criar esse prato não veio somente da memória gustativa de Antônia. Veio também da sensibilidade que ela tem, em sentir o sabor em sua imaginação. Faz diversos pratos por
encomenda, mas a sua famosa “Quenga”, veio pra ficar.
Ao preparar milho verde para cozinhar, ficou imaginando que uma galinha caipira cozida, com
milho verde, daria um prato delicioso. Pensado, dito e feito! Começou a seleção dos ingredientes
em que, como toda boa receita mineira, não pode faltar a dupla inseparável da salsinha e cebolinha
frescas. Experimentou e decidiu que o prato feito com o milho em pedacinhos - somente cortado,
sem bater no liquidificador – “é que é gostoso, senão é beber água de fubá” – diz dona Antônia.
O segredo do sucesso deste prato começa com o corte do milho e termina nos estalos dos lábios
que demonstram o prazer de quem o degusta!.
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Perdões

Quenga (galinha com milho)
Ingredientes
• 12 espigas de milho novas bem macias.
• 1 galinha caipira
• sal, cebolinha, salsinha e pimenta a gosto
• 3 colheres de manteiga
• 2 cebolas médias
• 3 dentes de alho
• 2 tabletes de caldo de galinha

Modo de Preparo
Debulhe o milho com uma faca e com ela, raspe no sabugo para que se retire o caldo do milho. Refogue a
galinha em pedaços com a cebola, o alho e os tabletes de caldo de galinha, até ficar corado. Coloque água
aos poucos para ir cozinhando.
Em outra panela coloque 3 colheres de manteiga e refogue o milho até virar um mingau, mas não deixe
desmanchar os grãos. Despeje este mingau no frango que já deverá estar cozido e deixar cozinhar por mais
10 minutos.
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Valeriana
Valeriana Adnóides de Araújo

Na cozinha, bebo um copo de água fresquinha da cisterna, direto do filtro de barro. Água com
gosto de água. Em cima da mesa, uma penca de bananas me fez lembrar da paçoca de carne de
Valeriana. Afinal, o que tem a ver banana com paçoca de carne?
Valeriana despertou seu interesse por gastronomia aos 10 anos de idade, ajudando no “comércio de comida” que sua família abriu em 1983. Dentre os diversos pratos oferecidos, o que mais se
destacava e o que era, e ainda é, o mais solicitado era a “paçoca de carne” ou “carne no pilão”. A
receita tornou-se tradição e Valeriana ensina aos filhos, como lhe foi ensinado, a fazer a famosa e
deliciosa carne no pilão.
Mas, afinal, onde entra a banana nessa história?
A paçoca pode ser degustada tanto como tira gosto, quanto prato principal, mas a sugestão
da casa é que seja acompanhada com banana frita ou natural. Pode ainda ser servida com arroz,
feijão, couve, carne. Mas, na verdade, a banana é só um complemento. No pilão: alho, pimenta,
farinha de mandioca caseira, a carne já tostada e torresmo frito fazem a delícia dessa paçoca.
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Bom Despacho

Paçoca de Carne
Ingredientes
• 1 kg de maçã de peito cozida
• torresmo, sal, pimenta e alho a gosto
• farinha de mandioca na quantidade necessária

Modo de Preparo
Tempere a carne com um pouco de sal e cozinhe bem. Escorra o caldo e volte para panela para secar bem.
Pique a carne em pedaços pequenos e a despeje no pilão adicionando torresmo frito, pimenta, alho e
soque bem. Adicione aos poucos farinha de mandioca, socando sempre até chegar no ponto de paçoca.
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Zé da Ramira
José Gonçalves de Araújo

Com um sorriso estampado no rosto, Zé da Ramira começa a contar sua história.
Nascido na zona rural ( Serra Azul ), veio para Itaúna aos 6 anos de idade. Iniciou sua vida profissional
trabalhando em bares e restaurantes, destacando-se o restaurante do Automóvel Clube de Itaúna, onde
substituía a cozinheira-chefe em suas folgas e faltas.
Nessa época, há 40 anos, fez seu primeiro galeto, sendo muito bem aceito pela clientela. Aos 18 anos,
apesar de grandes dificuldades, como por exemplo, não ter uma geladeira, investe em seu primeiro
restaurante: “Bar Azul”. Apesar do sucesso, resolve encerrar suas atividades e muda-se para Pitangui/MG,
exercendo variadas funções alheias à gastronomia.
O gosto pelo fogão, o cheiro do tempero e a saudade da boa prosa com os amigos, o trouxe de volta a
Itaúna. Sorte nossa! Abriu novo restaurante e reinventou seu galeto, tornando-o um prato tradicionalmente
delicioso e conhecido:”Galeto ao primo canto” ou, cá entre nós, o galeto do “Zé da Ramira.” Hoje,
infelizmente, seu restaurante foi desativado e só podemos degustar esta iguaria, quando convidados por
algum amigo que foi agraciado com a receita.
Sorte nossa de termos esse amigo e sorte da cidade que terá continuidade na tradição deste delicioso
prato.
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galeto ao primo Canto
Ingredientes
• galeto de mais ou menos 800 gr
• 200 gr de Queijo Minas
• 150 gr de manteiga
• sal, alho, pimenta e vinagre a gosto

Modo de Preparo
Tempere o galeto com sal, alho e vinagre, deixando-o descansar por duas horas. Espete o galeto e o
coloque na churrasqueira em fogo brando para não ressecar. De tempo em tempo retire-o e regue com
manteiga derretida. Após cerca de 30 minutos, retire da churrasqueira, perfure e encha os orifícios com
cubinhos de queijo. Leve-o por cerca de mais de 15 minutos à churrasqueira ou até dourar, retire-o
novamente e salpique um pouco de queijo ralado sobre os galetos e volte à churrasqueira o tempo
suficiente para o queijo derreter e aderir ao galeto.
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Zelinha
Maria Zélia Batista Leitão

“E amanhecendo dirá ao seu amor: amado, hoje está mel puro o seu amor!” ( M. de Assis )
Bons tempos aqueles em que entrávamos no cinema e assistíamos a um bom filme adoçando o paladar
com uma genuína, balinha de mel! Graças a Maria Zelinha, temos de volta essa delícia de bala. Em 1986,
vendo a quantidade de frutas perdendo em seu sítio, resolveu aproveitá-las fazendo doces. Fez curso
profissionalizante e iniciou sua produção de doces.
Daí, vendo a quantidade de leite disponível no sítio, lembrou-se de sua mãe fazendo as balinhas de mel,
para vender no cinema de Pará de Minas. A doce recordação fez com que começasse a fazer balas, com a
mesma receita que sua mãe lhe havia ensinado. Fazia para aniversário dos filhos, para vizinhos e, a cada
balinha que era colocada na boca, ouvia o comentário: “...é a balinha do cinema!”
Começou a receber encomendas de mercearias, lanchonetes e, com a ajuda da mãe e de um funcionário,
desencadeou sua produção. Passou a vendê-las também em feiras de artesanato e em barraquinhas
gastronômicas. Adquire o mel diretamente de apicultores de sua confiança, o que garante a qualidade
e pureza do produto. Hoje não fornece mais para mercearias e lanchonetes, trabalhando apenas por
encomendas.
Os movimentos de Maria Zelinha dentro da cozinha e o prazer que ela sente, ao fazer as balas, lembram
o ir e vir das abelhas em busca da seiva para fabricação do mel. E, assim, ela transforma desperdícios em
idéias bem adoçadas!
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Pará de Minas

Bala de mel
Ingredientes
• 2 litros de leite
• 1 colher de sopa de manteiga
• 2 xícaras de mel
• 1 colher de café de bicabornato
• papel manteiga para embalar

Modo de Preparo
Coloque no tacho o leite, o açúcar e a manteiga e deixe ferver até engrossar. Quando estiver virando
doce de leite, coloque o mel e vá mexendo sem parar. Quando estiver bem grosso, coloque o bicarbonato
dissolvido num pouco de leite, então a massa vai subir. Deve-se baixar o fogo.

Quando o ponto estiver igual ao de brigadeiro, soltando o fundo da panela, está pronto. Vire o doce numa
superfície untada. Faça os cordões com o doce ainda quente, cortando com a tesoura os pedacinhos e
enrolando no papel manteiga
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Contatos - Artes Plásticas e Artesanato
Adão Olemar Ferreira
Rua Lindolfo Color, 56 – Alvorada, Formiga,cep 35570-000 - tel. 37-9944-0745

Antônio Alvimar de Menezes
Rua Padre Antônio, 225 – Centro, Itaúna, cep 35680-029 - tel. 37-3241-1562

Antônio Francisco Alexandre
Rua Elias Miguel, 247 – Progresso, Oliveira, cep 35540-000 - tel. 37-3331-1021

Camilo Pereira da Rocha
Rua Coronel Teotônio Pio, 189 – Monsenhor João Alexandre, Cláudio, cep 35532-000 - tel. 37-3381-6147

Carlos Alberto Leão
Rua Rio Verde, 18 – São Bernardo, Oliveira, cep 35540-000 - tel. 37-3331-7158

Carlos Madeira (Joäo Carlos Madeira)
Rua São Dimas, 237 – São José, Bom Despacho, cep 356000-000 - tel. 37-9966-4091

Chico Chagas (Francisco Chagas Neto)
Fazenda São Gerônimo Picareta – Zona Rural, São Roque de Minas, cep 37928-000 - tels. 37-9951-9642, 37-8801-0775

Dirce Maria Lago Bezerra
Rua José Jacinto Faria, 210, Lagoa do Romão, Florestal, cep 35690-000 - tel. 31-3536-2171

Dú Alves (Alvimar Alves de Souza)
Rua Aristides Moreira, 31 – Lourdes, Itaúna - cep 35680-206 - tel. 37-91073315

Edna Morato Marinho
Rua Feliciano de Abreu, 69 - Centro, Pará de Minas, cep 35660-018 - tels. 37-9912-1503, 37-3236-1426

Eloísa Helena Xavier
Rua Dr Higino, s/n – Centro, Pará de Minas cep 35660-000 - tels. 37-3231-9798 - 37-9957-8863

Flávio Nogueira de Oliveira
Rua 2, 183 – Prolongamento Sport, Carmo do Cajuru, cep 35510-000 - tel. 37-9952-3762

Gilvane Ferreira de Lima
Rua Ana Ferreira dos Santos, 175 – Boa Vista, Pompéu, cep 35640-000 - tel. 37-9831-6431

Gláucio Bustamante (Gláucio Nogueira Bustamante)
Rua Marcelino Corradi, 145 – Centro, Itaúna, cep 35680-039 - tel. 37-3241-2328

Heleno Nunes (Heleno Ferreira Nunes)
Rua Afonso Goulart, 76 - Centro, Lagoa da Prata, cep 35590-000 - tel. 37-3261-1157

Irene Aparecida Carvalho
Rua São Dimas, 345, Jardim América, Bom Despacho, cep 35600-000 - tel. 37-3522-4373

Ivan Perilo
Av. Silva Jardim, 52/201, cep 35680-062 - Itaúna - tel. 37-3241-2934

Jacinto Melo
Rua Maceió, 388 – São José, Pará de Minas, cep 35660-129 - tel. 37-3232-3934

Jader Douglas (Jader Douglas Vaz da Silva)
Rua Dr Moura Leite, 145 – Engenho de Serra, Formiga, cep 35570-000 - tels. 37-3321-3864, 37-3322-2547

Jéferson Alves Pereira
Rua Antonio Martins, 1208 – Bela Vista, Nova Serrana, cep 35519-000 - tels. 37-9975-1422, 37-3226-3294

Jerônimo Teodoro Nogueira
Rua Claudomiro Costa Pinto, 273 - Rosário, Luz, cep 35595-000 - tel. 37-3421-3701

Johanes Rodrigues (Johanes Rodrigues Pereira)
Rua Ezequiel Fraga, 549 – Nossa Sra. Aparecida, Florestal, cep 35690-000 - tel. 31-9812-2159

Joana D´arc Silva
Rua da Biquinha, 212 – Centro, Bom Despacho, cep 35600-000 - tel. 37-3521-3083

João Guarda (João dos Santos Teixeira)
Rua Frei Leopoldo, 260 – Centro, São Sebastião do Oeste, cep 35500-000 - tel. 37-9962-2161

José Wilson Bernardes
Rua Ângelo Perilo, 661 – Centro, Lagoa da Prata, cep 35590-000 - tels. 37-8833-7510, 37-3261-1035

Karol Canto (Karol Canto Silva)
Rua Serra do Cristal, 447 – Centro, Divinópolis, cep 35500-019 - tel. 37-3212-0290

Levy Vargas (Levy Vargas Filho)
Av. Getulio Vargas, 190 Centro, Itaúna - cep 35680-037 - levyvargas@yahoo.com.br - tel. 37-88229762

Luzia da Conceição
Rua Dr. Álvaro Brandão, 575, ap 101 – Dom Bosco, Santo Antônio do Monte, cep 35560-000 - tel. 37-9969-4538

Márcia de Oliveira Santos
Rua Cícero Indelécio de Souza, 33 – São Lucas, Santo Antônio do Monte, cep 35560-000 - tel. 37-9934-8787

Marcus Duarte Bezerra
Rua José Jacinto Faria, 210, Lagoa do Romão, Florestal, cep 35690-000 - tel. 31-3536-2171

Maria de Lourdes de Oliveira
Moema, tel. 37-9924-7387
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Maria do Carmo Rezende
Povoado Rio São João, Itatiaiuçu, cep 35685-000 - tel. 31-9944-2023

Maria José Boaventura (Maria Jose Amarante Boaventura)
Praça Olinto Fonseca, 02 – Centro, Formiga, cep 35570-000 - tel. 37-3322-1883

Mário Lúcio Nogueira Guimarães
Rua Manoel Corrêa, 93 – Centro, Itaúna - cep 35680-325 - tel. 37-3241-1941

Mário Teles (Mário Pereira Teles)
Rua Rubi, 80 – Niterói, Divinópolis, cep 35500-218 - tel. 37-3221-5729

Marlene Aparecida
Rua Léo Clube, 15 – São Benedito, Campo Belo, cep 37570-000 - tel. 35-8806-3996

Miguel Gontijo
Alameda Murici, 15 – Dom Cabral – Belo Horizonte cep 30535-230, tel. 31-3375-8036

Moreno (Vanderlei Augusto Silva)
Rua Maria Madalena Salgado, 580 – São Sebastião, Oliveira, cep 35540-000 - tel. 37-9909-4202

Napoleão (José Napoleão Pereira)
Rua Oscar Trompovsky, 965 – ap 402B - Gutierrez – Belo Horizonte, cep 30441-123, tels. 31-3371-0518, 31-8317-0963

Pedro Ivo de Oliveira
Praça Monsenhor Otaviano, 45 - Centro, Santo Antônio do Monte, cep 35560-000 - tel. 37-3281-1938

Rafael Ramos
Rua Carlos Bernardes da Silveira, 90 – Centro, Córrego Fundo, cep 35578-000 - tel. 37-3322-9358

Rebecca Corradi (Rebecca Moreira Corradi)
Rua Jurupari, 101 – Sta. Lúcia – Belo Horizonte – cep 30350-590, tel. 31-3646-2505

Ricardo Costa (Ricardo Pinto da Costa)
Rua Mato Grosso, 520 – Juiz de Fora, Dores do Indaiá, cep 35610-000 - tel 37-3551-3921

Roberto Batista Guimarães
Rua Abelardo Lima, 95 – Centro, Itaúna - cep 35680-017 - tels. 37-3241-1635 - 37-9954-5476

Rogério Mendonça (Rogério de Araújo Mendonça)
Rua Rio Grande do Norte, 449 – São José, Pará de Minas, cep 35660-122 - tel. 37-3232-2636

Ronaldo Araújo (Ronaldo de Oliveira Araújo)
Rua Tiradentes, 241 – Centro, Luz, cep 35595-000 - tel. 37-3421-1773

Sebastião de Paiva Filho
Rua Maria Rita Lara, 65 – Centro, Candeias, cep 37280-000 - tel. 35-3833-2097

Sérgio Henrique de Carvalho
Rua São Francisco de Assis, 111 - Centro, Oliveira, cep 35540-000 - tel. 37-9953-4013

Silvânio Gouvêia da Silva
Rua São Sebastião, 1475 – Parque do Lago, Itatiaiuçu, cep 35685-000 - tel. 31-9429-3642

Silvestre da Silva Alves
Rua Professor Valter Veado, 407 – Centro, Passatempo, cep 35535-000 - tel. 37-8815-9679

Tiel Lobato (Antônio Salatiel Lobato)
Rua Batista de Almeida, 96 – Centro, Oliveira, cep 35540-000 - tel. 37-9923-5423

Valdir Ferreira da Costa
Rua Augusto Gonçalves Paulino, 169 – bairro Itaunense II - Itaúna - cep 35681-076 - tels. 37-3241-7523 - 37-9962-0206

Valdir Gonçalves de Souza
Rua Matilde Santiago, 25 – Jardim Panorama, Campo Belo, cep 37270-000 - tel. 35-8866-5504

Valter Ferreira da Costa
Rua Augusto Gonçalves Paulino, 209 – bairro Itaunense II - Itaúna - cep 35681-076 - tel. 37-9951-6417

Venício Alves (Venício Alves Nogueira)
Rua Cônego João Parreiras Vilaça, 178 – Centro, Carmo do Cajuru, cep 35510-000 - tel. 37-3244-0351

Vilma Antônia da Silva
Rua Joaquim Veloso de Andrade, 110 – Centro, Santo Antônio do Monte, cep 35560-000 - tel. 37-3281-1677

Vilmar Ferreira (Q2)
Rua Esmeralda, 1216 – Centro, Araújos, cep 35630-000 - tel. 37-3288-1231

Wagner Paixão (Wagner Alvarenga Paixão)
Rua Antonio Esmerio, 163 – São Francisco, Piumhi - cep 37925-000 - tel. 37-9111-9382

Wdson Mendes da Silva e Snard Frederico
Rua Major Egídio, 99 – Centro, Itapecerica, cep 35500-000 - tel. 37-9952-2543

Zilda Lara da Silva
Praça Bolívar Andrade, 07 – Centro, Passatempo, cep 35537-000 - tel. 37-3335-1141

Contatos - Gastronomia
Adnádia Vieira Chaves
Rua José Barbosa Leão, 626 – Novo Oriente, Luz, cep 35595-000 - tels. 37-9153-3711, 37-3459-0510

Alda Aparecida Carvalho
Rua Arcos, 1180 – Américo Silva, Lagoa da Prata, cep 35590-000 - tel. 37-9937-3611

Comunidade Bom Pastor
Rua Iriri, 240 – Candelária, Divinópolis, cep 35500-000 - tel. 37-3221-1214

Elma Helena Rodrigues Moura
Rua Candido Rodrigues, 170 – Centro, Estrela do Indaiá - cep 35613-000

Eloísa Carvalho
Rua 7 de setembro, 47 – Centro, Perdões, cep 37260-000 - tel. 35-9964-4011

Geraldo Éverton de Almeida
Avenida Expedicionários, 920 – bairro Cruzeiro, São Tiago, cep 36550-000 - tel. 32-9981-0594

Giovanni Miranda Oliveira
Rua Marechal Deodoro, 143 – Centro, Formiga - cep 35570-000 - tel. 37-3321-2044

Idelfonso Silvestre da Silva
Fazenda São João, Quartel Geral - cep 35625-000

João Lúcio Cassiano
Fazenda Cassianos, Candeias - cep 37280-000

José Baltazar da Silva
Fazenda São Bento – Campo do Meio, São Roque de Minas - cep 37928-000

José Branco (José Filho de Faria)
Rua Paraná, 86 - bairro São Paulo - São Roque de Minas, cep 37928-000 - tel. 37-8808-3619

José Magela de Oliveira
Av Ribeiro Pena, 111 - Centro, Itapecerica, cep 35550-000 - tels. 37-3341-1423, 37-9137-4321

Lenimar Aparecida da Silva
Rua Antônio Juca, 55 – Jardim dos Anjos, Bom Despacho - cep 35600-000

Maria Ângela Amaral Moreira
Praça João Pessoa, 32, Itaúna - cep 35680-059 - tel. 37-3241-2591

Maria Aparecida Borges Francino
Rua Santa Catarina, 208, Luz, cep 35595-000 - tel. 37-9116-2876

Maria de Fátima Naves Melo
Rua Rui Barbosa, 53 – alto da colina, Santana do Jacaré, cep 37278-000 - tel. 35-9901-1166

Maria do Carmo Lara
Rua Santa Rita, 140 – Centro, Passatempo cep 35537-000 - tel.37-3335-1577

Maria Henriques Maia
Rua Santos Dummont, 42 – Vale do Amanhecer, Igarapé, cep 32900-000

Maria José de Jesus
Rua Fidelis da Silva, 60 – Centro, Serra da Saudade, cep 35617-000 - tel. 37-8836-1700

Maria Nunes da Silva
Rua Miguel Henrique da Silva, 365 – Centro, Igarapé - cep 32900-000

Maria Soares Rodrigues
Rua Pará de Minas, 06 , Nova Serrana, cep 35519-000 - tel.37-3226-1429

Marlene Silva Calixto
Povoado de Esteios, Luz, cep 35595-000, tel. 37-9975-4620

Mazé (Maria José de Lima Freitas)
Rua Lis Alves, 64 - Centro, Carmópolis de Minas, cep 35534-000 - tels. 37-3333-2033, 37-8807-7773

Miriam Márcia da Silva Maia
Praça Dr. Canuto, 450, Centro - Abaeté - cep 35620-000

Mizael Cabral Malaquias Marinho
Rua Alexandre Bernardes Primo, 133A Centro - Lagoa da Prata - cep 35590-000

Neusa Gonçalves de Sousa
Praça Dr. Augusto Gonçalves 320, Itaúna, cep 35680-054 - tel. 37-3073-2235

Noé Carneiro dos Santos
Rua Antonio Luiz Maia, 220 – Águas de Cristais, Critais, cep 37275-000 - tel. 35-3835-1392

Reinaldo Faria Costa
Av São Paulo, 232, Vargem Bonita - cep 37922-000

Sebastião de Oliveira
Rua Emilia Batista Lopes, 420 – Vila Grinim, Piumhi, cep 37925-000 , tel. 37-9803-2085

Tonha (Antônia Gonçalves Pinto)
José Tanar Pereira, 477, Perdões, cep 37260-000 - tel. 35-3864-1935

Valeriana Adnóides de Araújo
Pça Padre Augusto, 48 – Engenho Ribeiro, Bom Despacho - cep 35600-000

José Gonçalves de Araújo
Praça Dr. Augusto Gonçalves, 582, Itaúna - cep 35680-054

Zelinha (Maria Zélia Batista Leitão)
Rua Antonio Novato, 113 – Centro, Pará de Minas, cep 35660-008 - tel. 37-3231-1144
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Rua Professor Francisco Santiago, 128 - centro - Itaúna/MG - CEP 35680-058
e-mail: contato@totem.art.br - tel: (37) 3243-7172 - www.totem.art.br

