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Compromisso com a realidade

Ninguém que tenha juízo pode dizer que conhece o Brasil.
De tão grande, diverso, complexo e surpreendente, este nosso país exige uma vida inteira de
aplicação e estudo, para revelar um pouco da sua
realidade.
Este livro, portanto, não tem a pretensão de
traduzir o Brasil, mas é uma tentativa sincera de
compreender os imensos desafios que os prefeitos
enfrentam em seus municípios.
Selecionamos, nas cinco regiões do Brasil, alguns dos “prefeitos empreendedores”, criativos e

dinâmicos, como personagens centrais deste livro.
Poderiam ser muitos mais: qualquer um que já foi
escolhido Prefeito Empreendedor, mesmo outros
dentre os milhares de municípios brasileiros que
não se inscreveram ainda, mas têm buscado caminhos e empreendido iniciativas de promoção do
desenvolvimento, valorizando seus cidadãos, vocações, oportunidades e em especial as micro e pequenas empresas locais.
Empreender tem, como fundamento básico,
procurar o que não foi explorado, dar-lhe características empresariais, mesmo que em coisa pública,
agilizar, fazer crescer, como um bolo bem feito.
Empreender é, por intermédio da realização, alimentar o sonho de muitos, estabelecendo o circulo virtuoso da prosperidade e inclusão, neste caso
bem próximo às pessoas, em seus municípios.
Selecionamos, em várias regiões do Brasil, um
grupo de prefeitos empreendedores, criativos e dinâmicos, como personagens centrais do livro. Poderiam ser muitos mais: qualquer um que já foi
escolhido Prefeito Empreendedor. Mas, se são cinco entre cerca de 1.300 prefeitos assim, é porque,
em torno deles, sentimos que era emocionante

desenvolver histórias que relatam o sucesso de administradores que não tiveram medo de inovar,
criar e ousar. Os cinco são exemplos para demais
prefeitos que não têm agido com tal capacidade
de identificar espaços e de fazer acontecer.
Temos um brasileiro, JK, que é o maior exemplo disto. Como prefeito de Belo Horizonte planejou a cidade, e na condição de governador de
Minas, para não nos estendermos demais, viu que
o estado não tinha estrada e as construiu. Como
presidente, continuou com sua sede de fazer caminhos, abrindo até a rodovia que parecia impossível; estruturou o setor energético nacional e construiu Brasília, e só isto basta para dizer até onde
ele levou nosso Brasil.
Optamos por transformar nossos empreendedores em personagens reais de sagas que têm o
tratamento de ficção. Contamos tudo de forma
leve e romanceada, sem fugir à realidade dos fatos. Assim, enquanto desfruta as histórias, o leitor assimila os exemplos e modelos de trabalho
desses prefeitos que romperam com a rotina e mudaram a vida das comunidades que os escolheram.

São fatos e histórias que o Brasil precisa conhecer, porque demonstram a força que tem um verdadeiro empreendedor, do tipo que não enxerga
na “realidade como ela é” uma limitação, mas que
usa sua inteligência, seu talento e sua liderança para
construir o mundo como ele deve ser.
As histórias aqui registradas são, portanto, autênticas, reais e, ao mesmo tempo, tão emocionantes quanto uma boa novela da televisão. Histórias de homens e comunidades que realizaram
avanços importantes em todos os campos: na economia, gerando empregos e melhor distribuição
da renda; na organização social, promovendo a
verdadeira cidadania; na preservação dos recursos
naturais; na integração das regiões etc.
Partimos do princípio de que reconhecer e divulgar casos de sucesso é atitude bem mais útil e
produtiva do que lamentar histórias de fracasso,
que costumam ser apenas um diálogo de surdos,
no qual todos apontam problemas e ninguém se
arrisca a buscar soluções.
O sucesso de um prefeito empreendedor resulta quase sempre de uma visão correta da realidade,
de uma sintonia fina com as demandas e necessi-

dades do seu povo e de uma firme disposição de
abandonar o discurso vazio e buscar resultados
concretos.
Nosso objetivo é mostrar ao Brasil, sem fantasia ou falso colorido, mas de forma divertida e dinâmica, o que significa um bom prefeito na vida
de um município, de uma cidade.
As informações foram colhidas por profissionais de imprensa da melhor qualidade, e o texto
foi trabalhado por mim com a preocupação de dar
ao leitor uma história que tem começo, meio e
fim.
Acreditamos que o livro será um grito de alerta contra as crenças na predestinação à pobreza e à
dependência, que gera a inoperância e a omissão,
mas, acima de tudo, será um apelo à responsabilidade de todos, administradores e cidadãos.
Cada um dos prefeitos que retratamos aqui é
um símbolo da resistência, manifesta em atitudes.
Ainda que os tempos sejam difíceis, há sempre algo
que se pode fazer, e esses prefeitos fizeram muito.
Por isso, nosso desejo é que este livro, que destaca os prefeitos, se torne, para milhares de gestores
públicos brasileiros, uma inspiração e uma excelen-

te companhia, para que no futuro possamos publicar outro, incluindo dezenas de experiências de
sucesso na administração municipal.
O sucesso desta publicação se dará quando as
histórias aqui narradas forem algumas dentre milhares. Estaremos então vivendo no Brasil de todos!
André Carvalho
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Personagens & Cenário

Personagens

ARNALDO
JÚNIOR

HAROLDO
NAVES

ZILÁ MARIA
BREITENBACH

JÚLIO
BARBOSA

VALTER
MARTINS

E todos os prefeitos que
trabalham pensando em suas comunidades
e em aproveitar de cada uma delas
todo o seu potencial.

Cenário 1

Campos Verdes

NA MINA: O JEITO DE DESCER; UM TÚNEL A MAIS DE 50 METROS DE
PROFUNDIDADE; E O EX-PREFEITO HAROLDO, QUE CONHECE DO OFÍCIO,
APONTANDO UMA ESMERALDA NA PAREDE.

A CIDADE É PEQUENA E BEM
CUIDADA (PÁG. DE ABERTURA
E ACIMA). JÁ CHEGOU A TER
30 MIL AVENTUREIROS NA
MINERAÇÃO; HOJE TEM 7 MIL
PESSOAS. – JOVEM ARTESÃO
TRABALHA RESTOS DE PEDRAS.

Cenário 2

NA AREINHA DO XISTO, AS CATADEIRAS RETIRAM AS ÚLTIMAS E PEQUENÍSSIMAS ESMERALDAS.
NO “GARIMPE E PAGUE”, VOCÊ COMPRA UM CARRINHO DE XISTO E SEPARA AS
PEDRAS DE MAIOR VALOR HÁ QUEM ACHE ESMERALDAS DE MAIS DE 6 MIL REAIS.

Osvaldo Cruz

ANTIGO GALPÃO DO IBC
VIROU CASA DO
AGRONEGÓCIO. (PÁG.
ANTERIOR)
INDÚSTRIA DA MODA,
CORAIS E ORQUESTRAS
INFANTIS. COMERCIANTES

(COMO NINO), QUE SE
ORGULHAM DA
REFORMA DA VELHA
PRAÇA DA ESTAÇÃO.

OSVALDO CRUZ É
UM SUCESSO.

IZALTINA OTAVIANE,
EX-VEREADORA: “NEM

Cenário 3
UMA

FILA MAIS PARA
ATENDIMENTO DE SAÚDE OU
CESTAS BASICAS”.

O

PREFEITO

EMPREENDEDOR

WALTER,

DE OLHO NO FUTURO

Três Passos

UMA FAZENDINHA TÍPICA DE TRÊS PASSOS (PÁG. ANTERIOR). A VENCEDORA DO
PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DE 2003, ZILÁ MARIA BREITENBACH. AS
CONFECÇÕES: UMA DAS PRINCIPAIS RIQUEZAS DA CIDADE.

PATRÍCIA FERNANDA – EMPREENDER SE APRENDE NA ESCOLA. UMA
“MATERNIDADE” EM PLENO FUNCIONAMENTO. ALINE ZIMPEL – A BELEZA DA E
NA VIDA DO CAMPO.

CAPIM-LIMÃO, O INSUMO DAS INDÚSTRIAS DE PERFUMES EM SUAS ESTAPAS: A
DEONISE
IRGANG. A ORDENHA MANUAL É APENAS UMA LEMBRNÇA DOS VELHOS TEMPOS.
COLHEITA, A MOEÇÃO E A PARTE QUÍMICA, FEITA PELA ESTUDANTE

Cenário 4

A XAPURI FAMOSA DE CHICO MENDES, ENTRE DOIS RIOS.
ABAIXO, UM SERINGEUIRO À MODA ANTIGA

Xapuri

JÚLIO BARBOSA, NUMA FESTA DA CIDADE.
A EMPRESÁRIA ETEL, DO PÓLO MOVELEIRO; E O CHARME DA
CIDADE DENTRO DA AMAZÔNIA (ABAIXO E AO LADO)

Cenário 5

CASA BRANCA, DA ANTIGA INTENDÊNCIA BOLIVIANA, HOJE É UM DOS
XAPURI. IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, PREFERIDA PELO POVO, DE
FORTE TRADIÇÃO CATÓLICA. SUA PROCISSÃO FESTIVA É EM JANEIRO

MUSEUS DE

Cabaceiras

CABACEIRAS, NO CARIRI, PERDIA, EM CADA ÔNIBUS QUE PARTIA, ALGUNS DE SEUS
HABITANTES. HOJE, O BODE DÁ EMPREGO A TODOS E A CIDADE É FESTEIRA E
PALCO DE GRANDES FILMES. ABAIXO, UMA LOCAÇÃO DO AUTO DA COMPADECIDA.

O ARTESANATO EM COURO DE CAPRINOS JÁ LEVOU A CABACEIRAS GENTE
ATÉ DA ESCANDINÁVIA. E A FESTA DO BODE REI É UM FETIVAL
GASTRONÔMICO E DE ESPANHOL ARTESANATO APRECIADO EM TODO O PAÍS.

Capítulo I

O Homem que Sonha Verde

O PREFEITO, ARNALDO
JÚNIOR, QUE APROVEITOU
DE CABACEIRAS (ACIMA)
TODO O SEU POTENCIAL,
ATÉ A ARIDEZ E A
POUCA CHUVA, EM CENÁRIOS
CINEMATOGRAFICOS: 12
FILMES FORAM
REALIZADOS AQUI.

O Jeito Empreendedor de Governar

Olho pelo retrovisor e aviso ao Boi:
– Há um carro em alta velocidade atrás de nós.
– É mesmo. Vai bater na traseira – grita ele, e
joga o veículo na margem da estrada.
O ruído do motor, esgoelado até o último
ponto, continua, mas o carro, por um segundo,
some do retrovisor. Procuro à esquerda. Ele está
emparelhado, e há uma pistola apontada para
nós.
Boi, levado à mesma cena pelo meu violento
virar de corpo, freia em definitivo. O carro arranca
cascalho do acostamento, pára e a bala se perde na
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mata ao lado. O deles só consegue estacionar uns
quarenta metros adiante.
Pulamos fora e uso meu trinta e oito cano longo para revidar. A gente se protege atrás do carro,
e atira. Eles não dão a ré que pretendiam. Descem
se protegendo com as portas e vão para trás de seu
veículo, provavelmente uma Parati cinza. Atiram
sem parar. Peço ao Boi para entrar correndo na
mata ao lado.
As balas furam o carro com impacto. Percebo
que alguém se movimenta à direita, para nos atingir. Os tiros, que eles não economizam, parecem
vir de armas mais potentes que a minha. Meu revólver é de oito balas e não tenho munição de
reserva. Já atirei quatro vezes e sei que a munição
está acabando na oitava. Revido com a calma de
quem está à beira da morte e vê poucas chances
de sobrevivência. Mas quero viver.
Sinto que Boi já sumiu na mata, procuro atingir o homem que, quase rastejando, se põe em
melhor posição para atirar em mim. É minha última bala e saio correndo e pulo em direção à mata.
Embaraço-me nos galhos, firo-me e caio de
repente. No mesmo sulco de terra onde Boi, caí-

do, segura o ombro machucado. Forte como um
touro – daí seu apelido – não mostra a dor que
sente.
– Acho que quebrei o ombro – me comunica.
– E braços e pernas doem dos arranhões nas pedras.
– Dê-se por satisfeito de ainda estar vivo.
Ouvimos o som das vozes sem compreender o
que falam. Enfrentam a mata cerrada, mas parecem fazer uma diagonal e nos perdem. Pouco tempo depois, o som de motor partindo.
– Vamos embora. Eles se foram.
– Não. Pode ser armação. Quem sabe só avançaram um pouco e voltam, ao perceberem que
estamos no nosso carro – eu respondo, enquanto
a cabeça, a mil, pergunta: – Quem foi? por que
foi? quem poderia odiar-me tanto?
– Foi pra valer – diz Boi. – Foi pra valer – e
suspira.
– Foi. Mas não tem nada com você, não. Acho
que sei por que queriam me pegar.
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Assim, Haroldo Naves percebeu que seu sonho de realizar um grande governo, depois de ter
reativado o garimpo em sua terra, Campos Verdes,
não passava só por suaves caminhos.
Lembrou-se de que, em 1998, o governo estadual do PMDB doara à Prefeitura de Campos
Verdes, material de construção para fazer 90 casas populares, dentro do programa Meu Lote,
Minha Casa, da Secretaria da Solidariedade. E o
material foi desviado: nem uma construção levantada.
Em 1999, a então Secretaria da Cidadania e
alguns vereadores da cidade fizeram a denúncia de
desvio desse material. O Ministério Público agiu
contra o prefeito.
Em 2001, Haroldo assumiu a Prefeitura e o
M.P. chamou-o para entrar como litisconsorte
na ação. Já haviam sido bloqueados cerca de
R$30 mil em dinheiro do antigo prefeito. Foi
só a ação ser assinada, no dia sete de agosto de
2003, cinco dias depois, aconteceu o atentado.
Os executores estavam albergados na delegacia de Anápolis.

Haroldo ligou todos os fatos, e vinte dias depois tudo ficou mais claro. Os albergados voltaram para terminar o serviço.
– Eu conseguira a ajuda da P2 – Polícia Especial da PM, porque meu cabo eleitoral José Capela, grande garimpeiro e uma pessoa muito relacionada, fora assassinado. Dificilmente o que acontecera seria para roubar, até porque os homens não
se achegaram a nosso carro e nem tiraram dele
coisa alguma. Foram presos ao voltar, mas não delataram ninguém. Além disso, até cerca de R$1.200
ali estavam.
– Não conseguimos provar nada e tudo ficou desse jeito mesmo, porque é mais fácil, não
é? – diz Haroldo, com sorriso amplo e zombeteiro.
Em quase todos os acontecimentos dramáticos ou trágicos há um lado cômico ou pelo menos
divertido. Este caso não foge à regra.
– Quando conseguimos chegar à cidade, fomos procurar o hospital para tratar do braço inchado do Boi. Ele havia fraturado a clavícula no
tombo, talvez por causa do seu peso. Aí, me
lembrei de telefonar para a mulher e contar o
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que acontecera. O carro em que estávamos era
dela.
Contou e ficou, no mínimo, surpreso com a
reação: – E o carro, estragou muito? – conclui
Haroldo, rindo.

A patrol arrasta a terra a menos de trinta centímetros da superfície, abrindo uma estrada vicinal
que leva à Fazenda São João. Seu condutor, Diolino
Gonçalves da Silva, sente que os olhos faíscam em
tons verdes. A pá mistura à terra milhares de esmeraldas e o sol se reflete nelas. Doido, pula do trator. Enche as mãos de pedras:
– Esmeraldas, esmeraldas – grita e fala sozinho. – Olhem a cor, a cor. São lindas!
Enche os bolsos e procura as autoridades. A
jazida que aflorara estava no município de Santa
Terezinha de Goiás, cidade de 13 mil habitantes
hoje, que era sede da comarca à qual pertencia o

então distrito de Campos Verdes e que já extraía
minério de cianita.
Num instante, a notícia correu e os pioneiros
no garimpo de pedras verdes ali naqueles pastos,
João Mecânico e Chico Moita, que, inocentemente, vendiam esmeraldas a preços irrisórios, porque
acreditavam que fossem turmalinas; como meras
turmalinas, sentiram quão precária era sua profissão e quão inexplicável os desígnios de Deus para
enricar nela.
Tanto é verdade que o descobridor da mina,
daí em diante, sempre trabalhou com esmeraldas e
não ficou rico. Além do mais, não recebeu das
autoridades do município de Santa Terezinha nada
por sua descoberta.
Como fogo em rastilho de pólvora, a notícia
se alastrou, atraindo para o lugar milhares de garimpeiros (quase todos do Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Tocantins e do próprio estado de Goiás).
Vinham, conduzidos pela esperança, cada qual um
Fernão Dias Paes Leme de ambição, e formaram o
povoado.
Formigas corredeiras, homens chegavam com
seus instrumentos arcaicos: bateia, pás, cordas, lo-
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nas para armar barracas simples, panelas, o necessário. A pedra se achava à flor da terra.
Era 1986, ao redor da estrada do milagre, havia mais de 27 mil pessoas. Levavam água até os
pastos e bordas do terreno, peneiravam a terra e
colhiam as esmeraldas.
Alguns se atreviam a furar bocas de minas e desciam por elas cada vez mais. Sem técnica, sem qualificação profissional, sem respeito ao meio ambiente.
Achavam esmeraldas de alta qualidade, ficavam ricos, saíam de seus abrigos de lona e começavam a
construir casas, algumas boas, outras tão baixinhas
que era preciso agachar para se entrar nelas. Na noite, suados, muitos aventureiros em casas assim tinham
milhões de reais em pedras, guardadas debaixo do
colchão. Não havia tempo para o conforto. Era preciso buscar mais e mais, cada tatu com sua ânsia.
Cerca de trinta mil pessoas levam à emancipação política, que aconteceu em l988. O nome da
cidade, de sonoridade e conotação poética, passou a ser conhecido em todo o mundo. Ali, as
pedras eram quase na superfície, e apesar de pequenas, maravilhosas. Tinham o verde que as fazia
valer mais.

Duas ou três empresas ricas se instalaram, procurando esmeraldas mais profundas. Empregava,
cada uma delas, cerca de 200 pessoas. Ali, tudo
era profissionalizado: funcionários revistados, ao fim
de cada turno. As catadoras de pedras no meio do
xisto, também.
Mas fora as mineradoras, além dos pequenos garimpeiros, a cidade já possuía 30 “serviços”. É este o
nome que se dá, no garimpo, a uma boca de mina, de
garimpeiro tarimbado e que emprega outros profissionais, entre oito e 20 pessoas. Furavam e explodiam.
Arrancavam da terra o xisto, batiam-no em uma espécie de liquidificador gigante e catavam as pedras. Eram
tantos os que fendiam a terra em túneis, sem planejamento nem orientação, que já se temia que Campos
Verdes chegasse a ser uma Serra Pelada. A diferença é
que Campos Verdes é uma cidade sem montanhas, as
esmeraldas estavam à flor da terra e os estragos não
eram vistos tão facilmente. Os garimpeiros sangravam
o solo, mas ninguém sabia que o maior tesouro estava
em centenas de veios profundos, no fundo da terra.
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Dinheiro a rodo
No período que vai da descoberta das esmeraldas até a emancipação da cidade, como acontece
em quase todos os garimpos, o dinheiro corria fácil: fortunas foram feitas e perdidas. Da mesma
forma que entrava, a moeda saía com extrema facilidade.
Sumia em noitadas, bebidas e compras de bens
de consumo, desnecessários em local que não passava de um lugarejo pobre. Havia ali centenas de
carros do ano e antenas parabólicas.
Vários casos da época comprovam esta saga. O
de Normando Vieira da Silva, de 35 anos, que veio
de Jacobina, na Bahia, atrás da riqueza das esmeraldas, em 1986, no auge do garimpo, merece ser
contado. Conseguiu ganhar algum dinheiro, construiu uma pequena casa para a família e ali viveu
durante alguns anos. Desiludido com a decadência do garimpo, desmanchou a casa, vendeu o
material da construção para outros garimpeiros,
juntou a família, colocou os móveis em um caminhão e pegou o caminho de volta.

Mas levar a família foi uma exceção: o que ocorre mais freqüentemente é o garimpeiro sair da cidade deixando mulher e filhos, apenas com a esperança de um incerto retorno. Levantamento da
Prefeitura diz que duas mil mulheres devem viver
nesta situação, casadas várias vezes ou sendo mães
e pais de família, quase sempre se sustentando pelos programas sociais.
Luzia Pereira da Silva, 34 anos, é uma delas.
Foi abandonada duas vezes e, hoje, sem emprego
e vivendo como as outras – sustentada pelo governo – se desdobra para ser a provedora das duas
filhas, cada uma de um relacionamento.
– Quando cheguei aqui – conta, com voz cansada e melancólica – não tinha nada, nem mesmo
um lugar para ficar, e o jeito foi trabalhar na lanchonete do meu primeiro marido. A gente fazia baciadas
de pão-de-queijo e vários outros salgados. A venda
era na mesma hora: acabava tudo em 15 minutos.
Até as crianças tinham muito dinheiro. Depois, o
meu marido foi embora, o segundo também, e,
hoje, dependo da boa vontade da Prefeitura e da
caridade das pessoas. E nem adianta sair atrás de
emprego, porque não tem mesmo.
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O garimpeiro Elísio Pinheiro, 46 anos, um dos
primeiros a chegar, ficou rico a ponto de forrar o
colchão com as notas que recebia, em um único
dia de extração de pedras. Sem se preocupar com
o futuro, não fez um pé-de-meia e nem se preocupou em construir uma casa decente para morar.
Hoje, sobrevive com o pequeno salário que recebe
de uma grande empresa mineradora.
Com o desaparecimento das esmeraldas, os
aventureiros foram embora, o dinheiro também, e
a cidade entrou em um processo de decadência
cada vez mais acelerado. Poucas pessoas acreditavam que havia uma chance de recomeçar.
Um deles era um jovem farmacêutico prático,
que tinha suas raízes ligadas à cidade desde a infância: Haroldo Naves.
Filho de Pedro Silvério Naves e Amélia Soares
Naves, Haroldo nasceu a 24 de setembro de 1966
em uma casa de pau-a-pique no município de Santa
Terezinha, onde estudou até a segunda série, mudando-se com a família para Campos Verdes, onde
completou o ensino fundamental.
A família depois passou por Anápolis, e
Miranorte e Xambioá, em Tocantins. Com a mor-

te de um irmão, os pais resolveram voltar às suas
origens e se fixaram em Campos Verdes.
Haroldo mudou-se para Goiânia em 1984,
onde concluiu o 2º grau no Colégio Olga Mansur.
Aí, começava a se revelar o futuro político: foi líder do Grêmio, durante o período em que o país
passava pelo processo de redemocratização, depois
de 15 anos de ditadura.
Em 1988, mudou-se para Campos Verdes e
aí montou um bar-restaurante e, em seguida, uma
farmácia, que passou a ser sua principal fonte de
renda. No ano seguinte, entrou para o Partido
dos Trabalhadores, onde ficou até o ano de 1996.
Em 1992, candidatou-se a vereador, pelo PSDB,
e teve 480 votos – a maior votação da história do
município até hoje. Mas não foi eleito, porque o
partido não atingiu o coeficiente eleitoral exigido
pela legislação.
Em 1995, foi secretário municipal de Saúde, e,
depois, trabalhou no governo estadual, na Secretaria de Cidadania e Trabalho, como chefe do
Departamento de Prestação de Contas, onde participou da regulamentação e implantação do programa Renda Cidadã.
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Em 1996, concorreu à Prefeitura ainda pelo
PT, e perdeu.

Se a esmeralda desaparece, com ela vão-se os
aventureiros. Em 2000, os moradores fixos reduziram-se a 6.012. De um próspero principado,
Campos Verdes começou a freqüentar páginas de
jornal como o retrato fiel da decadência econômica. O comércio dizimou-se, o desemprego atingiu
índices de países à beira do abismo e os problemas
sociais chegaram a pontos críticos.
Por ironia do destino, Haroldo consegue ser
eleito prefeito no ano de 2000, bem no auge da
decadência. Quando tomou posse, em janeiro de
2001, iniciou um tratamento intensivo na cidade,
receitando altas doses de empreendedorismo e planejamento.
Vinte dias antes de sua posse, 11 de dezembro
de 2000, Haroldo Naves abre O Popular, o jornal

de maior circulação de Goiás. É um velho hábito,
que poucos têm em Campos Verdes. Mesmo tendo chegado a 27 mil habitantes um dia, a cidade
não tem uma banca de jornal. Uma manchete
chama sua atenção: Campos Verdes vai ser uma
Cidade Fantasma.
Um bolo na garganta enodoa a felicidade de
ter sido eleito, mesmo tendo a certeza de que
mudará tudo para melhor. Mas era triste: as pessoas desmanchavam as casas para aproveitar telhas,
madeiras e vitrôs, porque não tinham valor comercial. A casa mais cara talvez custasse seis mil. Quando não eram desmanchadas, casas simples valiam
trezentos reais. A principal atividade econômica do
município estava praticamente acabada. Apenas
duas minas altamente qualificadas atuavam ainda.
– Foi aí que nasceu a idéia do Programa de
Desenvolvimento Sustentável do Município de
Campos Verdes, em cinco pontos. Primeiro, o
mapeamento geológico do município. Nele, reunimos todos os dados geológicos que se puderam
encontrar. Aqui em Goiás havia a Metago, o órgão fomentador da mineração, que depois se transformou em Agin e hoje é a Superintendência de
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Geologia e Mineração. Fizemos um acordo com
eles, enquanto eu planejava ações de incentivo ao
campo e de criação de escolas para formar artesão
e lapidadores, os que dão formato às pedras.
A primeira coisa seria – decidiu Haroldo –
mapear a terra e sondá-la para encontrar novos
corpos mineralizados. Se as mineradoras profissionais estavam encontrando, por que não os pequenos, de que a cidade precisa tanto? Tinha estado
com os grandes, proposto uma parceria, ajuda. Mas
não mostraram nenhum interesse.
– Chamei geólogos, contratei sondas de alta
qualidade. Trabalhamos duro e encontramos esmeraldas no fundo da terra. Agora, era chamar os
bons garimpeiros que se tinham ido. Mas ousei
mais. No último ano de meu governo, contratei,
para melhores resultados no futuro, um levantamento aero-geofísico, que não pôde ser acabado
em meu mandato. Como o futuro prefeito fomos
eu e meu grupo que apoiamos, não tinha dúvidas
que ele prosseguiria o já feito. Está pronto e levantamento, falta a análise dos dados geofísicos, interpretar tudo, para sabermos exatamente onde estão
novos veios. “Mas, mesmo sem isto, saímos de duas

mineradoras para trinta e cinco, entre as ativadas e
as reativadas”.
Haroldo tinha na cabeça três grupos de pessoas que trabalham com pedras: minerador é o dono
da mineração; o garimpeiro é o autônomo que
desordenadamente bateia a região ou compra partidas de xisto, que lava e de onde se extrai a esmeralda; e o trabalhador em mineração que é o funcionário na mina, no sub-solo, os lavadores de xisto
e as catadeiras de areinha, numa só classe.
Todos fazem parte da cadeia produtiva. Por
isso, Haroldo tratou de procurar os bons
mineradores. Conseguiu trazê-los e gerou 1.800
empregos diretos. A cidade fantasma saiu de pouco menos de 6.000 habitantes para algo em torno
de 10.000. O ensino fundamental, que estava em
cerca de 200 alunos na rede municipal, abriga hoje
quase 2000.
A segunda fase foi tentar agregar valor à produção. O homem que sonhava verde criou uma
incubadora de lapidação, tipo uma escolinha de
preparação de pedras e artesanato. Ela ainda funciona e Haroldo, durante quatro anos de governo, levou seus alunos a feiras de São Paulo e Brasília
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para expor os trabalhos. Tudo em parceria com o
Funmineral, que é o órgão de financiamento do
governo do estado para os artesãos que aproveitam os dejetos da exploração. Ele fez também
grandes feiras de pedras, que encheram a cidade
de novo, de gente de todos os cantos de Goiás e
de fora de lá. Os que mais comemoravam isto eram
ou poucos hotéis e as casas particulares que acabavam por dar hospedagem.

O caso de Campos Verdes em relação à mineração é atípico. O município foi emancipado, mas
a terra é de um proprietário particular.
– Temos sempre dificuldades para obter o direito de uso definitivo do solo junto ao DNPM, que é
o órgão regulador da exploração de produtos minerais. Eu costumo brincar – continua Haroldo –
que Campos Verdes é a única cidade do mundo
que tem um prefeito e um dono, já que ele é o

proprietário de todas as terras daqui. A gente precisa da licença definitiva do DNPM sobre as áreas
para trazer os investidores. Nós tivemos alguns grupos de capitais internacionais que me disseram: “Ô
prefeito, como é que nós vamos investir um, dois
milhões de dólares, se nós só temos a permissão para
a lavra garimpeira?” Mesmo assim, conseguimos trazer 35 mineradoras para cá, que empregaram l800
pessoas, e temos 60 lavadores de xisto.
No lavador de areinha, temos catadeiras. A
areinha é mineralizada e as moças tiram dela minúsculas esmeraldas, que servem para fazer, por
exemplo, alianças, brincos e adornos.
Em outra vertente, como os alunos de Engenharia de Minas, Geologia, Topografia e Gestão
Ambiental têm de fazer estágio em campo, Haroldo investiu no sentido de fazer de Campos Verdes
um centro de geo-treinamento. Estudando nas
minas que têm um material didático e prático fantástico para eles, vêem como é feito e, ao mesmo
tempo, juntam a prática à teoria. Até Haroldo
aproximar pessoas tão diferentes, os garimpeiros tinham muita restrição com o engenheiro de minas
e o geólogo.
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Durante a campanha de Haroldo, os santinhos
e folhetos, além do rosto dele, mostravam uma
sonda. Isto fez com que os garimpeiros acreditassem mais na tecnologia. Três geólogos para fazer
um plano. Em fevereiro, Haroldo levou um plano
para a Agin em Goiânia, e ouviu lá dentro: “Foi a
primeira vez que nos apresentaram aqui um projeto pronto e acabado”. A avaliação que se tinha é
que 90% do garimpo não havia sido explorado,
tanto que o trabalho que foi feito ia no máximo
até 150 metros de profundidade. Já no levantamento aero-geofísico, no final do mandato, foi até
300 metros de profundidade. O certo é que se
continua achando pedras.
– Fizemos também trabalhos paralelos de conscientização em várias áreas, como por exemplo, na
trabalhista, com cursos de segurança em parceria
com o Ministério do Trabalho, diminuindo o número de acidentes. Para mostrar a qualidade de
nossas pedras criamos a Feira da Esmeralda. Ela foi
uma vitrine para os mineradores, garimpeiros e
artesãos. Paralelamente, criamos o turismo mineral, incentivando a vinda de pessoas de fora para
visitar as minas. Chamamos os mineradores e cria-

mos uma infra-estrutura para que se tornasse possível este tipo de visitação. E inventamos um projeto chamado “Garimpe e Pague”, onde as pessoas compram carrinhos de xisto a preços diversos e
elas próprias separam as pedras em uma bancada
própria. O que a pessoa achar, leva para si. Criamos a Associação dos Mineradores, para que institucionalmente tivéssemos uma entidade que os representasse e nos ajudasse numa fiscalização para
garantir a qualidade do setor.
Haroldo abriu novos caminhos para os garimpeiros proporcionando-lhes cursos rápidos de
gemologia, dando ênfase ao princípio de que eles
não podem enganar os compradores, mas têm o
direito de tirar o máximo proveito do seu produto
em termos de negócio. A conscientização foi grande e parece que o resultado foi positivo.
– Até a minha chegada, os trabalhadores em
mineração recebiam menos de um salário mínimo
mensal pelo seu serviço – fala Haroldo. Nós fizemos um trabalho de conscientização com os
mineradores no sentido de que os trabalhadores
eram, no final, associados deles. Assim, deviam pagar pelo menos um salário mínimo e garantir a
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eles uma participação no lucro. Então, se o trabalhador está tirando mil carrinhos de xisto, tem direito a uma percentagem, em um acordo feito entre eles. É claro que a pessoa se sente mais motivada para trabalhar.
– Os reflexos de tudo o que estou falando
aconteceram logo e podem ser vistos por qualquer
um. É só olhar a rua principal e ver as fachadas das
casas e lojas comerciais. Embora não seja nenhuma maravilha, ela tem um visual e um conjunto
harmonioso, para uma cidade do tamanho da nossa. Antes, no período da decadência, estava tudo
em ruínas.

Na área médica, Campos Verdes se ressentia
do fato de só ter um profissional da saúde, um
único médico.
– Aí, implantamos o Programa Saúde da Família, trouxemos mais dois médicos e os três estão

aí até hoje. Abrimos um posto odontológico, com
um atendimento que não existia, e reformamos e
ampliamos o Hospital Municipal. A Vigilância Sanitária veio aqui, na região do Vale São Patrício,
em 2002, e o nosso hospital foi o único que não
foi fechado. Todos os demais não se enquadravam
nas novas normas e até hoje nosso hospital funciona bem. Antes, 80% das crianças, filhas de pais daqui, não nasciam em Campos Verdes: a certidão
de nascimento era de Santa Terezinha, Goiânia e
várias outras cidades. O pessoal não confiava nem
na equipe médica, nem no hospital. Com a
reativação da cidade, o quadro passou a ser o inverso, principalmente nos dois últimos anos de
governo: o povo de Santa Terezinha passou a se
tratar aqui e tivemos problemas. A despesa aumentou muito e eu tinha um quantitativo de receita
que não cobria o aumento. Ele foi gerado, principalmente por causa de mulheres que queriam fazer períneo e laqueadura. Isto me obrigou a um
controle mais rígido.
Um setor que mereceu a maior atenção de
Haroldo Naves desde o primeiro dia de governo
foi o educacional. Como reflexo da decadência
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que a cidade vivia, a educação estava em situação
caótica.
– Sem modéstia, fiz um grande trabalho na área
e ganhamos vários prêmios educacionais no estado.
Descentralizamos a administração municipal, com o
Conselho Municipal do Fundef, fundado pelos professores. Formamos 130 professores: primeiro, criamos o Pró-Formação, substituindo o magistério e,
depois, o curso de Pedagogia. Levamos o pessoal
para as Faculdades de Uruaçu, em cursos feitos de
sexta-feira a domingo, durante o período letivo e em
horário integral, nas férias escolares. A Faculdade é
da Universidade Estadual de Goiás, mas é paga: a
Prefeitura pagava a mensalidade, dava alimentação e
transporte. Outra realização foram os cursos de alfabetização para jovens, além da idade escolar e de
adultos No primeiro, há o caso de um vereador daqui, o Jorginho, que concluiu o primeiro grau, fez o
supletivo e entrou para a faculdade. Já entre os adultos, conseguimos chegar à marca de 800 pessoas alfabetizadas.
Embora não se enquadre especificamente na
área educacional, outra realização de Haroldo é
citada com muito carinho:

– O primeiro Conselho Tutelar da Infância na
região foi o daqui. Os cinco conselheiros eleitos
pela comunidade fazem um trabalho de conscientização das famílias e também no sentido de evitar
que os adolescentes, principalmente as meninas,
caiam na prostituição. Os garimpos são, tradicionalmente, conhecidos por atrair mulheres, algumas quase crianças, que atendem os aventureiros
em seus momentos de solidão. O Conselho está
completando cinco anos e foi um trabalho fantástico.
Quando sentiu que alguns projetos esbarravam
na falta de visão de alguns, Haroldo tratou de trabalhar a Câmara.
– Senti a necessidade de aprimorar os conhecimentos de quem trabalhava comigo. Por isso, em
um primeiro momento coloquei um vereador, que
era o presidente da Câmara, e mais quatro secretários municipais para fazer o curso de Gestão Pública na UEG. Na segunda fase, eu mesmo me matriculei junto com outros sete vereadores. Os oito
vereadores concluíram o curso e hoje são gestores,
e boa parte deles está fazendo pós-graduação. É
um curso mais rápido, de três anos: parte deles
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concluiu o estudo durante o meu mandato e a
última turma em março do ano passado, quando
eu já havia deixado a Prefeitura.
O atual presidente da COOP-CAMP – Cooperativa de Extração de Minério de Campos Verdes
de Goiás é o garimpeiro Kley Torres, proprietário da
Titam Mineração. Esta é a forma com que ele se
apresenta para todas as pessoas, mas o seu nome de
batismo é Temístocles Moura Torres.
Carioca de 53 anos, bem falante, brincalhão e
sempre com um sorriso nos lábios, ele é uma pessoa que já faz parte da história da cidade, embora
não possa ser incluído entre os pioneiros da exploração de minério.
– Eu comprei pedras aqui, em 1986, no auge do
garimpo, porque tinha uma joalheria no Rio de Janeiro e vim atrás de preços melhores. Aí, me interessei por
uma mina. Não foi um bom negócio por uma série de
motivos, entre os quais o principal foi o de não estar
presente para administrar bem o empreendimento.
Chegou a um ponto que pensei em desistir.
A situação começou a mudar em 2001:
– Quando o Haroldo assumiu, ele me fez um
convite: você vem para cá e eu lhe garanto a parte de

geologia, de topografia, de sondagem, enfim, dou
toda a infra-estrutura de que você precisar. Eu vim,
tomei a frente da coisa e o trabalho começou. Eu
sabia que era uma empreitada de médio a longo prazo e, graças a Deus, os resultados estão aparecendo.
– Eu também tinha no Rio de Janeiro uma fábrica de artesanato mineral e meu maior problema
era a falta de mão-de-obra. Pensei em trazer uma
fábrica dessas para cá, mas precisava de apoio. O
Haroldo topou e fez ainda mais: montou um curso
de artesanato na Prefeitura para ensinar o ofício.
Quer dizer, o projeto empregou pessoas que estavam sem trabalho e ensinou uma profissão. Além
disso, aproveita os rejeitos da exploração, que antes
eram jogados fora. Eu continuo com a minha fábrica aqui na mina, apesar de não ter mais apoio
político. Isto tem levado muita gente a abandonar
a profissão de artesão. O meu artesanato já foi exposto em várias capitais brasileiras e tenho um distribuidor exclusivo em Caldas Novas e Foz do Iguaçu.
Depois de tanto trabalho, e um milhão e meio
de investimentos, sempre achando pedras quase sem
valor, ele alcançou, no começo de março de 2006,
o seu objetivo: chegou ao veio que procurava, va-

68

69

O Homem Que Sonha Verde

O Jeito Empreendedor de Governar

zou, no linguajar típico dos garimpeiros, achou um
caminho novo, repleto de pedras verdes. Espera recuperar seu investimento nos próximos quatro meses com uma produção contínua e já faz planos
para contratar muita gente.
O carioca virou campo-verdense de quatro costados, tanto que até constituiu uma nova família.
Desquitado, se casou com uma jovem que conheceu no projeto da Fábrica de Artesanato.
Nosso fotógrafo, Sílvio Simões, desceu pelo
poço de Kley, de l50 metros, acompanhado de
Haroldo. Sentiu-se morrer lá dentro, tal o calor e
o aperto. Haroldo, acostumado a acompanhar seus
garimpeiros, saiu rindo.

Sílvio, no entanto, está desculpado pela moleza. Há histórias incríveis sobre a coragem a
que chegam os homens que ambicionam as pedras. Vejam:

– Eu tive um caso que me marcou muito e que
faz parte do folclore do município – diz Nival Nunes,
um dos mineradores que voltaram a Campos Verdes
durante a administração de Haroldo. – Aconteceu
em setembro do ano passado e foi manchete de primeira página nos jornais de Goiânia e também de
várias televisões. Eu e dois empregados meus ficamos
soterrados, a mais de 40 metros de profundidade e
com água por todos os lados, cobrindo parte dos
nossos corpos. Mais de sete horas ali e o pessoal lá em
cima achava que a gente tinha morrido.
Nival continua:
– Mesmo sentindo-me no outro lado da vida,
procurava incentivar os soterrados, dizendo que a
gente ia se salvar, que o pessoal já estava procurando um jeito de nos tirar dali e coisas desse tipo. A
pequena bolha de ar que nos mantinha vivos foi
esquentando de tal jeito, com nossa respiração e o
calor do corpo, que a gente tinha de baixar a cabeça e molhar até o nariz. Estávamos cozinhando
por causa do ar quente, da falta de ar, da impossibilidade de respirar. Ao mesmo tempo, a parte que
ficava mergulhada, da cintura para baixo, sentia
frio, muito frio.
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– Eu não sabia, mas a cidade estava mobilizada para nos salvar. Até o Corpo de Bombeiros de
Goiânia já tinha sido chamado e corria para chegar a tempo. Não chegou – continua contando
Nival Nunes.
O pai dele, um velhinho de uns setenta anos, a
quarenta metros dali, era dos que mais faziam força, puxando e esticando as cordas, tirando água e
lama de xisto. E a mãe, do lado, se irritava com
um vizinho que dizia não haver mais esperanças:
– Vê lá se o meu filho morreu. Não, ele está
vivo e a gente vai tirá-lo de lá. Eu confio em Deus.
Na verdade, Nival Nunes já não tinha esperanças. Ele, que nunca crera em nada, estava sentindo o bafo de Deus, preso em uma bolha de ar,
entre as camadas de água que vieram dos dois túneis e se encontraram no local.
– Deus – disse Nival – me mostre que você
existe.
Ouviu uma voz chamando o seu nome. Pensou que era alucinação, tamanho o calor e frio
juntos. Ouviu de novo e reconheceu:
– Oh, Binha, nós estamos aqui.
O homem não acreditou:

– Você tá vivo ou morto?
Apesar da situação, Nival e outros tiveram vontade de rir. Binha era um fiel empregado, cheio de
cisma com os mortos. Nival gritou de novo que
estava vivo e, pouco depois, eram salvos.
Quando chegaram à boca da mina, foi uma festa.
A cidade toda lá. Muitos falavam em luto oficial: um
feriado de três dias. Na verdade, os quase mortos eram
três amigos de Haroldo, que acreditaram no seu milagre de desenvolvimento, e que ali estavam, trabalhando para que a cidade se regenerasse de um longo tempo de abandono. Era traumático perdê-los
Nival Nunes, minerador desde l98l, que já passara por Nova Era, em Minas Gerais, Bahia e Porto Lacerda, em Mato Grosso, sempre atrás da fortuna arrancada do seio da terra, hoje vai a encontros religiosos todas as semanas. Nunca mais bebeu, nunca mais foi a um forró.
Baseado em seu passado de lutas e de
pioneirismo, Nival Nunes analisa a situação que
encontrou em sua volta para Campos Verdes, juntando seus sonhos aos de Haroldo Naves:
– Haroldo, na verdade, redescobriu a esmeralda de Campos Verdes e fez um bem enorme para
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a cidade. Antes, Santa Terezinha é que era conhecida mundialmente como a produtora e, depois
dele, é que Campos Verdes passou a ser reconhecida como tal. A emancipação de Campos Verdes
não foi em 1988 mas, sim, depois da implantação
da Feira da Esmeralda.
Acontece agora uma coisa – diz Nival, em tom
veemente – que me entristece muito: o descaso
com a nossa situação. Outro dia, o atual presidente da Associação procurou o prefeito, pedindo que
ele nos desse uma audiência, porque o garimpo
corre o risco de morrer novamente, por falta de
apoio político. E o prefeito nos disse que, para ele,
dez casas populares eram mais importantes do que
nós. Isso nos entristeceu muito, porque todo mundo sabe que o vale do São Patrício se auto-sustentou por causa do garimpo: hotéis, comércio, tudo.
Antes, era tudo construído em Santa Terezinha.
Porque aqui, você pode ver pelo mapa, é fim de
linha. Não há estrada, não há mais nada depois de
nós. Quem chega, gosta de garimpo, é tatu mesmo. E quer algo precioso, a esmeralda. Nós precisamos é da continuação do trabalho anterior, inclusive com novas prospecções e estudos. Temos a

promessa de algumas autoridades de que o processo de mineração terá prosseguimento, assim
como o de prospecção. É o que esperamos.
A cidade, de fato, se despovoa mesmo outra
vez. Mas, além de Kley, outro garimpeiro vazou
agora em março. Graças às sondagens de Haroldo.

Não foram só os garimpeiros que se beneficiaram com a administração de Haroldo Naves. Pessoas sem nenhuma ligação com o garimpo também conseguiram melhorar e, em alguns casos,
mudar de vida por causa de projetos ligados à mineração.
No “Garimpe e Pague”, Carlão pediu um carro cheio de xisto. Qualquer pessoa pode comprar
um carrinho de mão, destes de construção, e ele
próprio fazer a garimpagem, lavando aquelas pedras. O xisto é tirado do fundo da mina e, quando
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você o escolhe, processado. Se tiver pedra grande,
que apareça logo, não é vendido. Mas, se não...
Carlão era um jovem trabalhador de um depósito
de material de construção. Pegou o carrinho e começou a vasculhar. Explodiu em seus dedos uma
pedra verde, límpida. Ele quase morre de susto.
Mesmo passando por tantos atravessadores, Carlão
conseguiu seis mil reais nela.
O dono do depósito queria ir embora; os tempos
das vacas magras haviam chegado. Carlão comprou
o comércio, para pagar o resto quando pudesse. Hoje
tem o maior depósito da cidade e ao seu nome foi
incorporado o da firma: Carlão da Comacol. Hoje,
para a cidade, ele é um homem rico.
José Camelo e um amigo compraram dez carrinhos de xisto por R$400,00 e encontraram uma
pedra, que foi vendida por R$15 mil. Depois, souberam, acabou revendida por 40 mil. O
atravessador neste negócio existe mesmo e não tem
jeito. Faz parte da cultura e todo mundo aceita,
porque muitos mineradores são corretores também.
Muita gente simples se beneficiou e ainda se
beneficia indiretamente do garimpo. É o caso da

baiana Rita Ribeiro de Almeida. Há 20 anos, veio
com a família para montar uma pequena padaria.
– No início, o negócio foi muito bom, mas,
depois, chegamos a perder quase tudo. Haroldo
devolveu pra gente a situação antiga, mas hoje com
maior segurança. Não há mais bandidagem e nem
prostituição. Sem ajuda, os mineradores não dão
mais empregos.
Quem ajuda no comércio da baiana é Edvan
Rodrigues dos Santos, o Jacuba. Para ele, todos
da cidade dependem do sucesso do garimpo. “É
Deus em primeiro lugar e Haroldo em seguida”.
Haroldo era contra a cobrança de impostos,
indiscriminadamente, porque queria estimular o setor produtivo e gerar empregos.
– Se você começa a arrecadar num lugar tão
pobre, qual o estímulo que o investidor tem em
relação ao município? – pondera.
Na verdade, o garimpeiro precisa de ajuda para
comprar seus equipamentos. No Código Mineral
Brasileiro, a esmeralda foi enquadrada nas pedras
semi-preciosas e o imposto é de apenas 0,20%. Parte fica com a União, outra com o governo estadual, e outra, para o município. É muito pouco, quase
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nada. Só num segundo momento, quando a produção de jóias chegasse a um patamar elevado, iria
representar um valor significativo.
O município é muito novo e vai completar 18
anos de autonomia agora em 2006. Haroldo ocupa
o quinto mandato na Prefeitura, mas por lá já passaram oito prefeitos. No mandato de 93 a 96, passaram quatro pessoas. Foram eleitos o prefeito e o vice.
Cassou-se o prefeito e o vice assumiu. O prefeito eleito perdeu o mandato na Justiça Eleitoral e o viceprefeito caiu porque era acusado numa ação. Assumiu o segundo colocado que, no finalzinho do mandato, também foi cassado. Por fim, assumiu o seu
vice, que conseguiu concluir o mandato.
Quando Haroldo entrou, havia umas 60 empresas registradas na cidade, e quando saiu deixou
180, a maioria de comércio e mineração. Há muitos bares, mas a maioria não é registrada.
– Tudo foi feito sem prejudicar o interesse de
quem pudesse voltar à cidade para trabalhar sério e
engrandecê-la.
Haroldo nos fala isto no seu Santana, que não
é novo, mas tem ar condicionado. Ele não está
ligado e a cidade é quente, estorrica.

– Liga, Haroldo, Liga – eu digo
– Não. Se eu fechar as janelas e ligar o ar, eles
vão achar que eu sou metido e não quero
cumprimentá-los – responde ele, fazendo o milésimo aceno de mão do dia – porque eu quero
cumprimentá-los. São meus eleitores.
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Haroldo por ele mesmo
– A gente deve ter responsabilidade na missão que está cumprindo. Eu não gosto de jogar culpa nas costas dos outros, quando acontece um fracasso ou um insucesso. Às vezes,
quando há um sucesso, procuro dividir com os
companheiros que participaram da empreitada.
Sobretudo, se for na administração pública,
porque você tem uma assessoria que o ajuda a
fazer o trabalho.
Sou aficionado das pesquisas: eu acho que
quem conhece a realidade municipal, tem mais
chances de acertar. Estabelecemos a pesquisa em
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todas as áreas, para fazer um planejamento estratégico. Não só da potencialidade econômica, mas
também do ponto de vista social, inclusive da crise
agro-pecuária, da qualidade da terra, toda esta pesquisa tem de ser feita. Nós realizamos o planejamento estratégico com o objetivo de fazer o município avançar nestes quatro anos em que fiquei à
frente do Executivo.
É possível aumentar a produção agropecuária
de Campos Verdes. Nós até já conseguimos um
pouco nestes quatro anos, embora seja um processo gradativo. Mas tenho certeza de que pode
melhorar sensivelmente.
Os especialistas, os técnicos, as pessoas que têm
qualificação querem fazer o seu trabalho, mas é
preciso que o agente público lhes dê condições de
trabalhar. Nós demos a oportunidade, e não só
para aqueles que tinham conhecimento, mas procuramos também qualificar outras pessoas que nos
assessoravam para adquirirem capacitação técnica
e tornarem-se especialistas, para nos ajudar em várias áreas. Eles continuaram na atual gestão, mas
estão saindo. Eu atribuo isto à falta de uma seqüência administrativa. No Brasil ainda há esta cul-

tura equivocada de romper o modelo administrativo de gestão anterior, por questões menores, até
por ciúme. Eu acho que precisaria ter uma seqüência. E não concorri à reeleição, porque sabia que,
ao final de oito anos, este ciclo poderia acabar e eu
ser julgado pior que por um mandato apenas. As
pessoas tendem a não ver o trabalho dos executivos que se reelegem. O que precisa ter uma seqüência não é a pessoa que está no cargo, é o
projeto da comunidade. O próprio Sebrae, nesta
quarta edição do projeto Prefeito Empreendedor,
atribui pontos positivos ao prefeito que dá continuidade aos projetos de outra administração, para
fins de premiação.
É indispensável que haja esta seqüência administrativa, independente de ser o partido A, B ou C.
Sobre a atual administração, que nosso grupo
ajudou a eleger, acho que cada gestão tem um modelo de administrar. Quando você está trabalhando
em uma situação em que entende que aquele modelo está dando certo, que você está contribuindo
de forma decisiva e coerente com o projeto, você
permanece fiel a ele. Da mesma forma, quando começa a se sentir excluído ou sentir ciúme pelo seu
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próprio trabalho não crescer, aí às vezes você procura abandonar aquele projeto. É aquela famosa
Síndrome de VIC – Vaidade, Inveja e Ciúme.
Hoje, eu estou na assessoria do governador de
Goiás e como consultor do Sebrae. Dentro das nossas possibilidades, estamos ajudando a comunidade
na área social, incentivando as micro e pequenas
empresas, por meio da Agência de Fomento do Crédito, com juros mais baratos e maiores prazos de
carência. Agora, estamos com um projeto junto à
Superintendência de Geologia e Mineração para interpretação dos dados aero-geofísicos, cujo levantamento fiz no final do nosso mandato. Até hoje,
não foi feita a leitura desses dados e estamos tentando que o governo estadual banque a empreitada,
que talvez fosse uma função do município. Isto pode
trazer para os nossos mineradores a possibilidade de
atuar em minas até 300 metros de profundidade.
Entendemos que as nossas jazidas só foram arranhadas. Mais de 80% não foram explorados ainda: segundo uma avaliação geológica, o valor delas é de 5 bilhões de dólares. Nós temos exemplos,
como o da Colômbia: lá se tiram esmeraldas até
com 1.300 metros de profundidade. Ou seja, nós

podemos avançar muito ainda na questão mineral, mas é necessário investimento de maior valor.
O custo operacional é mais alto e você precisa ter
aumento de produtividade, para que o projeto seja
viável economicamente.
Eu tentei várias vezes atrair empresas de grande
porte para o município, mas primeiro é preciso resolver o problema do solo de Campos Verdes. Existe uma demanda jurídica, já que os proprietários da
terra, Antônio Rosa e Afrânio Rodrigues, entendem
que o terreno é deles e não permitem que a Agência Ambiental tire a licença do Meio Ambiente.
Então, está emperrado nisso aí e dificulta que
um grupo de peso invista um, dois milhões de dólares, em uma área que está com pendência judicial. É preciso resolver esta situação. Na minha opinião, a solução é desapropriar. Seria o melhor e
mais rápido. Já há a consciência do Poder Judiciário de nossa comarca de que, se o poder Público
Municipal fizer o depósito da desapropriação, eles
emitem a posse do município imediatamente.
Hoje, eu me sinto triste, diante do risco de ver
a cidade diminuir e o povo ir embora de novo.
Fizemos um processo de recuperação do municí-
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pio, que estava no caminho de ser uma cidade fantasma. Nós conseguimos reverter a situação: a cidade voltou a crescer, as pessoas retornaram e acreditaram.
Campos Verdes voltou a gerar, render, dar emprego, trabalho e infelizmente, por falta de seqüência administrativa, corre o risco de voltar a mingüar,
se não houver investimentos no setor das esmeraldas. Os moradores estão perdendo a fé no potencial econômico do município e esta falta de
credibilidade, junto com a falta de apoio, faz com
que as pessoas se mudem. Só espero que não chegue à situação em que encontrei Campos Verdes
em 2000. A cidade e seus habitantes não merecem uma reprise.

Caminha firme para novas posições em prol do
Vale de São Patrício, onde está sua cidade. Caminha na verdade sobre milhões de dólares de pedras
verdes, esmeraldas de alta qualidade. Os passos jovens são firmes. Ele sabe aonde quer chegar. E
chegará.

• • •
É assim Haroldo Matos. Um homem que sonha. Agora, caminhando em meio à artéria principal de Campos Verdes, revê sua obra. Há fotos em
que a avenida larga já não existia. Hoje, uma loja
atrás da outra, todas com bom acabamento, algumas de gosto apurado.
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– Não acredito, Osvaldo! Eu não acredito que
você vai sair de novo. Sabe há quantos dias você
não almoça em casa? Sabe há quanto tempo você
não brinca com o Valtinho? O menino está crescendo sem pai, homem de Deus. Maldita hora em
que você se meteu nessa política!
Dona Elvira ainda podia se lembrar da festa de
comemoração da vitória do marido Osvaldo
Martins, nas eleições municipais daquele ano de
1959. Às vésperas de completar 34 anos, fora eleito na pacata Osvaldo Cruz, município do oeste de
São Paulo. Elvira comemorou. O marido estava
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feliz, isso era o que importava. Afinal, trabalhou
tanto para chegar até ali. E ela, Elvira, mal via a
hora de ver o marido em casa de novo, perto da
família.
Já prefeito, havia muito mais motivos para reclamações.
– Pai, vamos jogar só uma partida de botão?
– Depois meu filho, papai já está atrasado para
uma reunião na Prefeitura.
– Ah, não! Você nunca pode brincar comigo!
Ontem, eu fiquei esperando até tarde para você ler
aquela história pra mim. Você nem chegou!
Valtinho não entendia por que, além do pai
estar sempre fora de casa, quando chegava tinha
sempre alguém com ele. Mas gostava quando
Conceição, a empregada da família desde o casamento de seus pais, dizia, com os olhos brilhando, que seu Osvaldo era um homem muito importante que só pensava em melhorar a vida do
povo da cidade.
Lembrado em toda a região como um excelente administrador, o ex-prefeito Osvaldo Martins,
já falecido, era um homem do comércio. Chegou
a Osvaldo Cruz ainda jovem, no auge do ciclo do

café. A família se dedicava à compra e venda de
cereais e, posteriormente, desenvolveu-se em várias atividades agrícolas, comerciais e industriais. Foi
vereador, prefeito, e ao morrer, deixou um herdeiro político que o superou, Valter Martins, um dos
cinco vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em 2002.
Para a mãe, no entanto, os sofrimentos não
haviam acabado:
– Valtinho, que negócio é esse de UNE, meu
filho? Você vai ao colégio é para estudar e não para
fazer política! Você está igualzinho a seu pai com
essa mania de querer mudar o mundo!
Dona Elvira fingia-se aborrecida com os movimentos do filho, mas no fundo dos olhos qualquer um leria a palavra ternura. Era impossível não
gostar de vê-lo assim, sempre ativo, sempre defendendo um ideal. Lembrava mesmo o pai. Mas percebia no menino uma coisa que não sabia muito
bem explicar: ele era detalhista demais. Valtinho
vivia anotando tudo. Tudo mesmo, até conversas
desnecessárias. Depois ficava ali, horas, com o papel na mão, lendo e balançando a cabeça, como se
falasse consigo mesmo.
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Ao lançar-se candidato à Prefeitura da cidade
naquele ano de 1996, Valter Luiz Martins já havia
ocupado o cargo de vice, de 1983 a 1988. Decidira que seu plano de trabalho seria elaborado a
partir de todas as necessidades apontadas pelos
moradores do município.
Já casado com Marilza, repete com ela tudo o
que a mãe havia vivido.

– Mulher, vou visitar 100% das casas de Osvaldo Cruz. Quero ouvir o povo, Marilza. Quero
que me digam o que está faltando, o que é importante, o que precisa melhorar.
Marilza, diferente da mãe dele, gosta de política e não reclama das ausências. Conhece o homem com quem se casou de véu e grinalda, e por
quem continua apaixonada como no primeiro dia.
Sabia que se ele decidiu visitar todas as moradias
iria chegar muito perto disso.

A mulher simples oferece um café. Deve ser o
centésimo do dia. Ele bebe com um sorriso.
– Ô Valtinho, arruma um jeito d’eu trabalhar!
Se você for eleito prefeito resolva esse negócio de
falta de emprego pra nós, meu filho. Não está dando mais para viver só com o dinheiro do velho. Os
meninos precisam de calçado, de caderno, e as coisas no armazém estão pela hora da morte. O jeito
é eu também arranjar um meio de ganhar dinheiro.
– Está bem, dona Rosa, me diz uma coisa: o
que é que a senhora sabe fazer?
– Ah meu filho, eu sou dona de casa. Nunca
saí para trabalhar, sempre cuidei da lida. E nem
tenho muito estudo.
Ele anota na agenda: “É preciso qualificar as
mulheres do lar”. E repete mais ou menos isso, em
palavras mais simples:
– Não desanime, dona Rosa. Vou dar um jeito
da senhora aprender a fazer muita coisa que dá
dinheiro. Eu garanto à senhora, não há de faltar
trabalho para quem quer trabalhar.
Em 120 dias Valtinho visitou 98% das casas do
município de menos de 30 mil habitantes. As con-
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versas, anotadas, serviam para ele matutar em casa,
como a mãe o via quando mais jovem.

A polícia foi chamada mais uma vez para pôr
ordem no matagal da FEPASA: uma briga feia
entre duas prostitutas e um rapaz que vendia drogas. Isto era uma rotina.H
Valtinho lembrava com saudade dos tempos
da estrada de ferro da Companhia Paulista, que
instalara em 1949 uma vilazinha para seus funcionários, ao lado da estação.
Ainda podia ver as crianças jogando bola na
rua, as mulheres dependurando roupas no varal,
os homens com o uniforme da companhia ferroviária e o trem, indo e vindo, enchendo a cidade
com o som alegre das rodas sobre os trilhos que
ele, Valtinho, imaginava ouvir dizer: “Com licença, estou passando, estou passando, estou passando...” Bons tempos aqueles, mas a realidade

agora era outra e demandava custos, busca de
solução.
Não se lembrava exatamente em que ritmo
se deu a desativação da Companhia, que mais
tarde havia sido substituída pela Rede Ferroviária Federal. Tudo que podia recordar era que o
trem, verdadeiro coração pulsante da cidade, trazia e levava cartas, encomendas, cargas e pessoas queridas. Um dia, deixou de apitar. Foi estranho o dia em que a mãe, toda vestida para viajar
até Marília, tomou uma jardineira. O carro substituía o trem, que, naqueles tempos, pouco apitava. Só era usado para cargas. Já não levava e
trazia pessoas. Ninguém mais corria à estação
para ver quem chegava, quem partia. Um dia, o
apito se calou definitivamente. No outro, as casas da colônia de ferroviários estavam vazias.
– Precisamos dar um jeito nisso. Não bastasse
essa confusão toda de prostitutas e drogados, aquilo ali está levando dinheiro da Prefeitura. Quantas
vezes, num semestre, mandamos limpar o matagal?
– Mas tem que limpar, prefeito! Se não limpamos, o lugar fica cheio de ratos e mais perigoso –
afirma um assessor.
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– Mas tem de haver uma solução, meu amigo.
O mato cresce, a Prefeitura vai lá e limpa. Os marginais infestam o lugar, a polícia vai lá e dispersa.
Está errado, está errado. Tem muita gente morando naquela região, os jovens que estudam a noite
voltam tarde para casa e passam por lá. Já viu a
escuridão daquilo?
– Mas o que é que a gente pode fazer? A vila
pertence ao estado.
– Eu sei, eu sei. Vamos transformar essa
abóbora em carruagem. O matagal vai deixar
de ser fonte de despesa e preocupação e se tornar fonte de renda, benefício, para Osvaldo
Cruz.
As negociações entre Valtinho e o governo do
estado levaram meses. Finalmente, a Prefeitura comprou a área da Fepasa e iniciou ali, sem demora,
um projeto de revitalização. Tratores destruíram
as velhas casas, agrimensores desenharam nova avenida, em pouco tempo havia 14 lotes para vender,
licitados, com bom preço e possibilidade de pagamento em até 36 meses, de forma que o centro
comercial e de lazer receberia comerciantes de bom
nível.

A antiga estação, restaurada, abriga hoje a Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo. A doente
vila da Fepasa, antro de prostitutas e drogados, é
hoje um espaço agradável onde ficar.
Além do centro comercial o lugar abrigou também a rodoviária e o Corpo de Bombeiros.
É um centro comercial tão forte, que só um
homem, Fernando Maschio, o Nino, pode explicar, com o carinho que tem pelo lugar:
– Olhe aqui, minha loja de material de construção tem 435 metros quadrados de área
construída e a gente faz questão de servir um
cafezinho para quem vem aqui. Quer um?
Está contente com o negócio. Tem orgulho da
loja, imensa, em comparação com a outra que abrira, ainda rapazola, em frente à igreja matriz, no
centro da cidade. Aos 32 anos, Nino se sente realizado. Já pagou o prédio próprio. Não deve nem
um tostão. E às vezes sente, por baixo do chão, o
trepidar do cortejo de vagões que testemunhou na
infância.
– Mãe, vou ver a procissão!
– Que procissão, Nino?
– Do trem, mãe!
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– Eta, menino, você tem cada uma!
Nino ficava lá, a certa distância: 9, 13, 16... O
menino contava os vagões. Depois, corria para ver
os passageiros que desembarcavam.
– Vai ser o que quando crescer, Nino?
– Eu vou ser comerciante, tio Zé.

– Que maravilha, Valtinho, não se fala em outra
coisa na cidade. As mulheres de Osvaldo Cruz aprendendo um oficio, produzindo e recebendo! O povo
está feliz, meu filho. Quer coisa melhor do que ter seu
próprio dinheirinho? Essa cooperativa foi uma bênção.
– Pois não é que é, minha mãe? E agora, com esse
negócio que a Marilza inventou de dar enxovais para
recém-nascidos, estamos com mais de 600 mulheres
trabalhando ali dentro. As máquinas não param.
A primeira-dama é tão empreendedora quanto
o prefeito. Envolvida num projeto total de atendimento às gestantes carentes do município, pensa

em tudo. Usa a cooperativa de mão-de-obra, outro
dos grandes projetos de Valtinho que encantou seus
munícipes. Ele cumpria a promessa de campanha
dando às mulheres tantos empregos e se afinava com
uma das vocações da cidade. Osvaldo Cruz tinha
na época uma indústria, a Lino Forte, que precisava
muito de costureiras. Valtinho não teve de inventar:
bastava apenas ensinar o ofício às mulheres. Procurou o Sebrae e, em seguida, o governo do estado.
Ambos ajudaram com o projeto de capacitação e
verbas para máquinas e instrumentos necessários.
A Prefeitura não só deu apoio total à criação da
cooperativa, como bancou, no início, todas as despesas.
Serviço não faltou às costureiras de Osvaldo
Cruz. Trabalharam dias seguidos na confecção de
mais de 30 mil peças de uniformes, posteriormente doados a alunos das escolas municipais.
O curso de panificação do Centro de Capacitação
foi comprovadamente um sucesso. Mulheres que
Marilza viu chegar tímidas, meio perdidas, tanto à
panificadora quanto ao curso paralelo de alfabetização de adultos, agora já conversavam, contavam coisas da própria vida. Ler, escrever e ter uma profissão,
está provado, é o melhor remédio do mundo para
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desinibição. Muitas dessas mulheres já faziam parte
da Associação Artesãs da Farinha.
– Já reparou que não fazem mais fila na porta
do SOS para pedir cesta básica? – perguntou dona
Ana, a que havia pedido emprego ao prefeito, num
encontro com ele.
– Pois é, dona Ana, mas não é só de pão que a
gente vive não, viu? Quero a senhora hoje lá na
Praça da Matriz para ver o coral.
O Projeto Guri, implantado pelo prefeito, tirou
as crianças da rua. Viraram músicos. Aprenderam a
tocar instrumentos e a cantar afinados. Dali, saíram
duas orquestras e o coral formado por 150 menores.
À noite, a Praça da Matriz, entupida de gente,
aplaudia os jovens artistas da cidade.

– Uma coisa que eu acho imprescindível é que
o político seja coerente tanto nas escolhas que faz
quanto na postura que assume. Um exemplo: o
discurso tem que ser afinado com a prática. Não
posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não confio
em político assim.
A opinião firme de Valtinho é influenciada pelo curso de Direito que não o levou à advocacia, e por outro,
de Gestão Empresarial, que usa em seus cargos públicos
e na concessionária Volkswagen, de que é dono.
Por isso, não se envergonha de ser insistente
até conseguir o que deseja.
– Se me dizem que há um único caramelo e são
muitos os pretendentes, corro atrás, faço os diabos, e
levo, nem que seja a metade do caramelo! – costuma
dizer o prefeito sem arredar pé de seus propósitos.
• • •

É de manhã que começa o dia
Valtinho foi vice-prefeito de Osvaldo Cruz em
1983 pelo PMDB. Em 1988 foi um dos fundadores do PSDB, seu partido atual.

– Mas que interessante esta bolsinha de garrafa
plástica! – o próprio prefeito se surpreende.
Convidado de honra para a formatura da primeira turma do curso extra-curricular Jovem Empreendedor, em escolas do município, o prefeito não
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se recusava a admirar-se com a criatividade das crianças. Meses antes, em visita à cidade de São José
dos Campos, descobrira numa feira de jovens empreendedores a possibilidade de se trabalhar com
materiais que habitualmente vão para o lixo. Voltou
a Osvaldo Cruz entusiasmado. E, mais uma vez,
foi em busca de auxílio.
– Cavalcanti, no meu município eu quero que
as crianças aprendam essa questão de empreendedorismo dentro da escola e desde o primeiro ano.
O Sebrae forneceu apostilas e treinamento para os
professores que viriam a ser os agentes difusores nas
escolas. O resultado, Valtinho contemplava ali: brinquedos e peças utilitárias estavam à venda sob o olhar
atento daqueles jovens empreendedores. Aprenderam
a produzir, vender, fazer caixa, reaplicar o capital.
A Câmara aprovou, agora é lei. Osvaldo Cruz
foi o primeiro município do país a transformar em
lei o Projeto Jovem Empreendedor. E Cavalcante,
o gerente do escritório regional, já levou o programa para mais dois municípios.

Italianíssimo
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Um prêmio nacional, uma viagem à Itália, e lá
estava ele concedendo entrevista à imprensa, falando a prefeitos de dezenas de municípios, reunidos naquele auditório de um clube de Andradina,
no interior de São Paulo, ansiosos por ouvir suas
experiências de prefeito empreendedor.
– Na vida, não há bola perdida. Na tentativa de
marcar um gol, o centroavante chuta dez, vinte vezes. Pode não acertar, mas haverá outra partida.
Do mesmo modo, pode marcar logo de primeira.
O importante é chutar para gol – ensina o prefeito
àquela platéia impressionada pelos dados apresentados e os resultados comprovadamente obtidos.
O repórter prestara atenção a cada palavra daquele homem simples, que chegou carregado de
gráficos e confirmava, com eles, cada informação:
– Prefeito, como é essa história de ser empreendedor? Aprende-se na escola? – indaga.
Valtinho sorri e responde sem rodeios:
– Embora eu acredite que o empreendedor já
nasce feito, há um lado cultural importante. Mas
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creio mesmo que se o político já tem um pouco
disso dentro de si e exercita, pratica e tem parceiros, suas chances de ser um prefeito empreendedor são muito maiores. Vejo o empreendedorismo
também como necessidade. Guimarães Rosa diz:
“Sapo não pula por belezura, mas porque é necessário, senão cobra engole”. Ser um político empreendedor, que atua nas áreas que seus eleitores
esperam, é quase uma nomeação para as eleições
seguintes. Sou prefeito pela segunda vez e não tive
dificuldade nenhuma para chegar aqui. Amo o que
faço e fazer coisas que ajudam a uma vida melhor
é profundamente gratificante.
A viagem à Itália mexeu definitivamente com a
cabeça do prefeito. Mal podia esperar para mostrar
em Osvaldo Cruz todas as novidades e, mais que
isso, para colocar em prática as idéias que lhe fervilhavam no cérebro.
O prêmio Mário Covas de Prefeito Empreendedor 2002 trouxera muito mais que prestígio e
visibilidade. A série de palestras e o contato com
prefeitos de outros municípios, as viagens a alguns
estados brasileiros, que possibilitaram a troca de
informações e experiências, pareciam a Valter

Martins uma daquelas oportunidades únicas que
a vida traz e às quais temos de nos agarrar.
A divulgação levou muita gente à cidade. Pessoas chegando de toda a parte, telefonemas, mensagens eletrônicas. Tamanha foi a demanda de pedidos de informação que a Prefeitura de Osvaldo
Cruz acabou criando uma comissão só para atender pessoas que chegavam do Mato Grosso, Paraná,
Minas Gerais, Goiás e principalmente do estado de
São Paulo, para saber o que havia na cidade.
Foram meses de visitas, palestras Brasil afora e
trocas de informações. E de muito trabalho. O
prefeito continuava atento ao dia-a-dia da cidade
e aos próximos projetos.
A semana em Turim fechara com chave de ouro
a maratona de viagens, visitas técnicas e descobertas. Ali, o hábito de anotar se revelou improdutivo. A rapidez dos acontecimentos, o volume de
informações, o ritmo intenso de visitas a departamentos e empresas, exigiam agilidade.
O gravador e a câmara fotográfica substituíram o bloco de notas. A viagem rendeu muitos
rolos de filmes, dezenas de fitas cassete e uma maleta de material impresso. E tudo o que Valtinho
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desejava, ao embarcar de volta ao Brasil, à sua Osvaldo Cruz, era convocar aquela reunião com a
Associação Comercial e seu secretariado, assessores e empresários. Queria discutir com o grupo
tudo o que poderia ser aplicado no município.

Em Turim Valtinho reforçou uma de suas verdades: nem sempre se pode seguir sozinho. Respaldados por associações fortes, os empresários tinham condições de competir. A convite da OIT,
Organização Internacional do Trabalho, os prefeitos empreendedores ali estavam e Valtinho, em especial, ficou atento à situação da China e da Coréia,
países que estão se expandido por todo o mundo e
competindo no mercado internacional, graças à
força de grandes associações.
Os exemplos inspiraram a criação da Casa do
Agronegócio. Ela nasceu com a proposta de congregar, reunir, coordenar todas as associações. Os

produtores encontrariam ali suporte e facilidades
nas negociações. Passaria a ser fácil comprar
insumos e máquinas agrícolas com preços e prazos
melhores.
Valtinho tinha outra pedra no sapato: o antigo
prédio do Instituo Brasileiro do Café, o IBC, abandonado, à mercê dos marginais. Um dia, um de
seus assessores chega com a má notícia:
– Desta vez foi sério, Valtinho. Botaram fogo
na casa maior do IBC. Quando a polícia chegou e
arrombou a porta estavam lá os três, completamente drogados, tentando desesperadamente apagar o fogo.
Na área de 50 mil metros quadrados ainda estavam de pé o galpão de 1.080m2, três prédios,
originalmente construídos para residência, e um
escritório de 180 m2. Uma estrutura fantástica,
abandonada à própria sorte.
O complexo foi criado na época de ouro do
café na região. No galpão eram armazenados os
grãos comprados pelo governo. Ali se fazia o controle de preços. Com o passar dos anos, a atividade cafeeira foi diminuindo. O Instituto foi perdendo suas funções até chegar ao abandono total.
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O enorme terreno era mato puro. Como as
portas estavam bem trancadas, marginais e viciados entravam pelo telhado.
Volta e meia o prefeito se surpreendia, pensando numa solução para a área do IBC.
Sair em busca de apoio era tarefa à qual Valtinho
estava acostumado. Não foi difícil conquistar a simpatia das autoridades federais para sua nova empreitada.
– Vencemos mais essa, Isaltina, a área do IBC é
nossa!
– Como assim, Valtinho, que está dizendo?
– Conseguimos os prédios por um aluguel simbólico.
O prédio do IBC de Osvaldo Cruz foi o primeiro no Brasil a ser transferido para o município,
a título de aluguel. Ali foi estabelecida a Casa do
Agronegócio.

Para o senhor Joaquim, pequeno produtor de
cana-de-açúcar, a Casa do Agronegócio representou, literalmente, a salvação da lavoura. Há tem-

pos, ele vinha se queixando da necessidade de um
trator em sua roça. Não havia dinheiro. Naquela
tarde, ouviu a notícia de que a Prefeitura tinha
comprado três tratores, mais implementos, e doado tudo à Casa do Agronegócio. Eles seriam emprestados a quem realmente precisasse.
A área do IBC abrigou ainda empresas privadas, que geraram centenas de empregos. No mesmo espaço, aproveitando o terreno, a Prefeitura
criou um viveiro municipal de desenvolvimento de
mudas de café, maracujá, mamão, árvores frutíferas e plantas ornamentais. Chegou a produzir e
disponibilizar para os agricultores da região mais
de um milhão e meio de mudas de café.
Muitos não entendiam o raciocínio do prefeito ao contar, durante o cafezinho na padaria, que
as mudas estavam gerando de 200 a 300 postos
de trabalho.
– Faça as contas – disse ele a Jeremias, um velho simpático, sempre na pracinha. – Se pensar que
cada 5 mil mudas de café precisam de alguém para
serem plantadas e cuidadas, criamos sim, de 200 a
300 novos postos, número que triplica em época
de safra.

108

109

• • •

Chute a Gol, Sempre

O Jeito Empreendedor de Governar

– Ah, bom, eu não tinha pensado nisso. Mas,
ô Valtinho, os camaradas vão lá, pegam as mudas,
plantam, lucram e a Prefeitura fica no prejuízo?
– Não, Jeremias, eles vão me pagar o custo das
mudas. Depois de dois a três anos começam a produzir, então, pagam.
Houve um ano em que a seca castigou muito
a lavoura de café. Ao mesmo tempo, em outra
região do município, uma chuva de pedra arrasou
tudo. Valtinho chamou os técnicos da Prefeitura e
foi ver de perto. Os dois fatores climáticos derrubaram a produção. O prefeito foi à Câmara Municipal, apresentou a questão aos vereadores, que
analisaram, verificaram a documentação e concordaram em que os produtores só pagassem seus investimentos um ano depois.

Isaltina Otaviani Silva, vereadora do PMDB nos
dois mandatos de Valtinho, não duvidou, um mi-

nuto sequer, de que ele conseguiria os prédios do
IBC. Estava acostumada ao estilo daquele homem
de quem o povo da roça costumava dizer: “Esse aí
tira leite até de onça macho”.
Valtinho possuía também a capacidade de transformar problemas em vantagens. Foi assim com a
área da Fepasa, e também não fora diferente com a
obra abandonada de um prédio que viria a abrigar
a Prefeitura. Além do que, trabalhava como se o
mundo estivesse prestes a acabar. Num ritmo tão
intenso que até fazia lembrar o Juscelino Kubitschek.
Sempre querendo realizar muito em pouco tempo.
– Valtinho agendou uma visita ao então ministro da Educação, Paulo Renato. Na hora marcada,
sentou-se em frente ao ministro, expôs suas idéias
e sacou da pasta a lista com 20 mil assinaturas que
reforçava o seu pedido: queria um curso superior
de Administração para o seu município e prédio,
avisou ao ministro, ele já tinha. Naturalmente, estava se referindo ao prédio inacabado da Prefeitura. E também se faz desnecessário dizer que a cidade ganhou a faculdade – enaltece Isaltina.
A discussão seguia acalorada naquela noite
quente de setembro em que o prefeito de Osvaldo

110

111

Criar soluções

Chute a Gol, Sempre

O Jeito Empreendedor de Governar

Cruz se reuniu para conversar com seus colaboradores diretos. Um, entre eles, achava que a Prefeitura deveria aumentar os impostos, já que concedia tantos benefícios à população. Valtinho reagiu
energicamente:
– A realidade que vivemos é uma prova de que
não é necessário aumentar imposto para conseguir
recursos. Nós sabemos disso melhor do que ninguém! Falta recurso, usa-se a criatividade. É com
criatividade, bons projetos e bons parceiros que se
faz uma boa administração, mesmo sem dinheiro.
E nós aqui em Osvaldo Cruz sabemos disso, gente.
A idéia de que a criatividade é um grande instrumento a serviço de um prefeito empreendedor
seria reforçada depois do prêmio. Passados os festejos nos municípios, os prefeitos escolhidos botaram o pé na estrada numa série de viagens de intercâmbio. Valtinho viu de perto e citava, entusiasmado, à sua equipe, as ações que estavam sendo
desenvolvidas em pontos completamente distintos
do país. Falava da experiência de Xapuri, no Acre,
onde o prefeito do PT trabalhou em função das
seringueiras; de Campos Verdes, em Goiás, cuja
aposta foi nas esmeraldas; de uma pequena cidade

do interior da Bahia, Maracás, região seca e árida
que ganhou um sistema de irrigação e passou a
cultivar flores. Lembrou-se de Santa Helena, no
Paraná, um pequeno município voltado para o turismo e a criação de aves.
– Faltou dinheiro – provoca o prefeito – use a
criatividade. Você vai ao Sebrae, eles te dizem:
“Dinheiro não temos. Mas podemos fazer um projeto. E temos como treinar, capacitar...”.
É possível avançar, mesmo sem dinheiro – repetia, quantas vezes fosse necessário, a quem quisesse ouvir.

O ventilador velho chia esganiçado na mesinha.
Mas dona Neusa Nicoletti, acostumada àquele
ventiladorzinho azul velho de guerra, nem sequer
desviava os olhos das peças que costurava rápido,
com habilidade, e ia jogando na caixa ao lado,
lotada àquela hora do dia. A colega Rosilda se aproxima.
– Dona Neusa, ô dona Neusa!
Ela tira os olhos do trabalho:
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– Desculpe Rosilda, eu não estava te ouvindo.
– Nossa, faz um tempão que estou aqui com
este suco! Quer um pouquinho de refresco de
acerola? –pergunta, com a jarra na mão.
– Hum, vou recusar não. Este calor hoje está
de matar.
– Quantas peças já foram hoje?
– Com esta que estou terminando agora, são 28.
– Já dá um troquinho para o leite e o pão, né?
– Pois é, e você, lá na mesa de passar, está rendendo, com este calor?
– Ihhh, virgem Maria, não está fácil não.
Neusa Nicoletti trabalha fora de casa há seis
anos. Antigamente se dividia entre as tarefas de
casa e o serviço na máquina de costura doméstica.
Costurava dia e noite, para garantir sozinha o sustento da casa. Desde que perdera o marido a vida
era assim, pedalando na máquina até os olhos fecharem e os braços despencarem, de pura exaustão.
A notícia de que a Prefeitura estava criando uma
cooperativa e ainda ajudando a quem não podia pagar para fazer o registro de autônomo, necessário
para os que desejavam trabalhar na cooperativa, chegou como um presente de Papai Noel naquele dia de

latas vazias e nada na panela, em que as costuras simplesmente começaram a rarear. A moda de comprar
roupas prontas e de alugar vestidos de festa havia
levado, dia após dia, cada uma de suas freguesas.
Aquelas que ficaram eram tão pobres quanto ela, mal
podiam pagar por uma pecinha ou outra.
Um curso foi a outra boa notícia daquele período. Além de ter onde trabalhar iria aprender costura industrial. Deus estava finalmente olhando para
baixo. Era o que pensava dona Neusa enquanto a
funcionária da Prefeitura fazia as perguntas e ia
anotando os seus dados.

Osvaldo Cruz, a caçulinha do estado de São
Paulo, passava por dias de conquistas diárias, transformações e progresso. Viver naquela cidade, ter
nascido ali, fazer parte daquela comunidade, era
motivo de orgulho. Osvaldo Cruz era exemplo para
o Brasil. Todo dia chegava gente de toda a parte,
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querendo saber, conhecer os projetos, descobrir o
segredo, entender o milagre.
– Milagre? Não tem milagre nenhum! – repetia Valtinho constantemente. – Não tem milagre.
A questão é de iniciativa, idéia, vontade, união –
esta palavra é importante.
O prefeito, sentado diante do visitante, toma
mais um gole de água, fixa aquele homem e conclui o raciocínio.
– O primeiro ponto, para mim, é a credibilidade
que gera apoio. As pessoas têm que acreditar nos
projetos. Isto traz as boas parcerias. E isso tudo
somado, as idéias, a união, os bons parceiros, acho
que isso tudo compõe uma fórmula eficiente para
trabalhar essa questão da geração de oportunidade de trabalho no país.
– Mas e os gastos, prefeito, e a verba para realizar todos os projetos?
– O que nós gastamos de dinheiro? Praticamente nada. Mas, e o investimento que fazemos
nas pessoas? Pegamos um prédio de 10 mil metros
quadrados, com custo zero. Pegamos um terreno
que era um matagal e fizemos dele um centro comercial, a custo zero. Formamos uma cooperati-

va, treinamos, capacitamos, fomos ao governo do
estado, trouxemos o Banco do Povo, que financia
os trabalhadores com juros de 1% e até 36 meses
para pagar. E você veja só: não há inadimplência!
– Como assim?
– O produtor paga quando começa a vender,
o cidadão que obtém um financiamento no Banco do Povo paga religiosamente todo mês.
– No meu município não seria assim! Isso tem
a ver com a índole do povo, Valtinho!
– Não, meu amigo! Prefeito é um líder, tem
obrigações, responsabilidade de criar, buscar alternativas, temperar tudo com uma boa dose de otimismo, fazer as pessoas acreditarem. Como eu disse antes, de que adiantam grandes idéias, se eu não
conseguir mobilizar, trazer as pessoas para junto de
nós? Prefeito sozinho não pode fazer. Ele pode ter
ferramentas, instrumentos para fazer, mas ele tem
que ter essa liderança, conversar, dialogar, abrir, ceder. Agindo assim, a população se motiva, participa,
contribui.
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O grupo do Oeste

– Ah, meu amigo, é fácil, se contar com você, o
Sebrae, a Associação Comercial, as pessoas, deputados, governo do estado, governo Federal, Sindicato Rural e, principalmente, se todos tiverem confiança em cada um dos projetos que forem surgindo.

As parcerias celebradas no município haviam
ampliado as possibilidades e coroado de êxito todos os projetos. Osvaldo Cruz, em relação a seus
habitantes, era campeã em número de Cursos
Empreendedorismo (Empretec), realizados nos últimos dez anos. Não havia, de fato, como falar em
milagres.
O Grupo do Oeste, projeto dos caminhoneiros,
crescia a olhos vistos. Parecia, aos outros municípios,
inverossímil que uma cidade de menos de 30 mil
habitantes pudesse contar com 300 bi-trens, um segmento de carretas utilizadas no escoamento de grãos.
No início eram pequenas transportadoras com
um, dois caminhões. Embalados pelo espírito de
cooperativismo que tomou conta da cidade, eles
também ganharam um projeto cujo requisito principal era a capacidade de se unir. Hoje, juntos, compram pneus mais baratos, negociam as menores
taxas de juros e conquistam os melhores clientes.
– Prefeito, se eu puder aproveitar metade das
suas idéias no meu município, estou feito!

Na condição de vice-prefeito (83-88) Valtinho
exerceu, durante quatro anos, a função de presidente do Osvaldo Cruz Futebol Clube, o Azulão.
A dificuldade de tocar uma equipe de futebol profissional, naquela época, fez com que as atividades
fossem paralisadas. O time retornou já no final do
segundo mandato de Valtinho, graças a uma parceria com o MAC, Marília Atlético Clube, que cedeu os atletas.
O Azulão chegou à final do campeonato
paulista de 2005 e vem se destacando no futebol
do estado de São Paulo. Valtinho reconhece que
os méritos são do seu sucessor.
– O prefeito Pigozzi constituiu uma nova diretoria que vem desenvolvendo excelente trabalho.
O futebol em Osvaldo Cruz é uma tradição.
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Quando meu pai foi prefeito havia um futebol muito
bom aqui. Nosso time não perde a sua identidade
e a paixão dos torcedores.

A atual administração, a cargo de Wilson Aparecido Pigozzi, do PV, investe na instalação de uma
fábrica de estopa, para aproveitar as sobras de retalhos das fábricas de tapetes.
O Ministério da Justiça doou ao município as
máquinas necessárias. Junto à fábrica o prefeito pretende implantar uma usina de reciclagem de lixo.
A renda obtida com este trabalho deverá ser revertida em cestas básicas para a população.

• • •
O projeto da incubadora de empresa júnior
foi uma das últimas ações de Valtinho. Nasceu
em 2004 e teve continuidade na administração
atual.
A incubadora reúne um grupo de pequenas e
micro-empresas previamente inscritas. Pelo período de dois anos essas empresas trabalham com a
incubadora sob a orientação do Sebrae.
O aluguel do espaço onde está instalada é pago
pela Prefeitura. O único compromisso financeiro
dos empresários é com o pagamento de despesas
de água, luz e telefone. O valor das faturas é rateado entre todos. Passados dois anos, prontas para
caminhar com as próprias pernas, as empresas deixam a incubadora, cedendo lugar a outras. O projeto prevê a instalação de sete a oito empresas de
cada vez, e a possibilidade de geração de 120 a
130 empregos, no período.
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Os números não mentem
Quando Valtinho chegou à Prefeitura, em
1996, era outro o cenário. O município arrecadava 6,9 milhões. Em cinco anos houve aumento de
207% na arrecadação e queda nos impostos, gerada pela isenção de tributos aos membros das cooperativas de mão-de-obra que ganhavam até dois
salários mínimos.
A Prefeitura também promoveu justiça tributária. Aquele que podia pagar e não pagava foi
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notificado e teve de regularizar sua situação. O
orçamento do município em 2004 foi de 24 milhões de reais.

Valtinho não fez sucessor. Seu grupo político
apoiou o médico Walter Góes, morador de Osvaldo Cruz desde 1981. O médico foi vereador e
presidente da Câmara no primeiro mandato de
Valtinho, de 1997 a 2000. No segundo mandato
foi vice-prefeito.
– A campanha foi muito difícil, pois o adversário foi o Pigozzi, político antigo e experiente, que
já tinha sido prefeito e vereador por vários mandatos. Disputou várias eleições de prefeito, inclusive
a primeira em que concorremos como vice em
1982. Ganhamos dele e depois foi também com
ele que disputamos as duas outras que vencemos
para prefeito – sempre com diferença pequena. Por
aí você tem uma idéia de como são disputadíssimas
as eleições em Osvaldo Cruz – conta Valtinho.
O fato de não fazer o sucessor encontra explicação tranqüila e equilibrada na voz do ex-prefeito:

– Por mais que você faça, e procure dar oportunidades para as pessoas, em oito anos de mandato, sempre deixará de fazer muita coisa, e nem sempre consegue agradar a todos. Acho que, apesar
de termos feito um grande trabalho nestes oito
anos, cometemos alguns erros, no entendimento
de alguns. E a oposição se aproveitou disso.
– A construção de um presídio no município
foi um desses pontos. Mas hoje ele dá mais de
250 empregos, todos com um nível de salário
razoável. Eu diria até, bom, se comparado com
padrões da região. Na sua construção foram
ofertados mais de 400 postos de trabalho. Isto
ajudou a melhorar a nossa arrecadação, sem comprometer a qualidade de vida e aumentar impostos. No meu modo de entender, não foi ruim
para o município. Até o presente momento nunca
aconteceu nada que pudesse mudar a vida das
pessoas para pior. Mas existem aqueles que são
contra.
– O Portal iluminado, construído logo à entrada da cidade, foi outro fato explorado na campanha. A oposição entendeu que a obra não era
uma prioridade e usou também o argumento.
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Mas Valtinho, muito sereno, faz ainda outra
reflexão:
– Também acho que a população quis mudar.
É um direito do eleitor e Pigozzi é cheio de qualidades. Isto é comum, em política. Não existe nenhuma campanha igual a outra. Cada eleição tem
a sua característica, e nesta última foi a nossa vez
de perder – explica o ex-prefeito que, apostou em
ações integradas de apoio às micro e pequenas
empresas, facilitou o acesso ao crédito, investiu na
capacitação de mão-de-obra e gerou emprego e
renda para a população.
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Acaso?
Coincidência?
Realidade?
Nunca saberei.
Mas é impressionante a presença das mulheres
em todos os planos, projetos e empreendimentos
que deram a Três Passos o grande prêmio do Prefeito Empreendedor 2003 e que motivaram a minha presença na surpreendente cidade incrustada
na região noroeste do Rio Grande do Sul. Essa
descoberta do desempenho feminino na trajetória
do município gaúcho nasceu logo no meu primei-
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ro encontro com a ex-prefeita Zilá Maria
Breitenbach e a atual vice-prefeita, Rejane Luísa
Richter. Pelos sobrenomes, vocês já notaram, os
descendentes dos imigrantes alemães imperam ali.
Como diríamos na gíria típica dos anos 70, elas
estão em todas. Em todos os lugares. Desde a Prefeitura até a menor das propriedades. Passando pelas indústrias de confecção, pelos laboratórios, pelas
fábricas de doces, pelos pólos de produtos químicos, até os pomares e os currais dos minifúndios –
média de 10 hectares – existentes na região.
Por toda a parte, as mulheres estão lado a lado
com os homens, fazendo e vendo brotar da terra os
programas e projetos que, como já disse, deram a
Três Passos o Prêmio Nacional do Prefeito Empreendedor, em 2003. Também em 2001 e 2002, a cidade foi finalista regional do Prêmio, brilhando entre os
496 municípios do Rio Grande do Sul. Em 2005,
ganhou o Selo de Prefeitura Empreendedora.
Pois que Três Passos foi, para mim, o exemplo
maior do que a união de uma comunidade, promovida pela Prefeitura em parceria com o Sebrae,
pode fazer para escapar da letargia, da mesmice e
do conformismo.

Confesso, com alívio, que Três Passos foi muito mais do que eu esperava. Seus ares e lugares; o
jeito de ser da sua gente; seu progresso e sua prosperidade liquidaram o meu ceticismo de jornalista
calejado e superaram as minhas expectativas mais
otimistas.
Daí, não precisei inventar elogio algum para
eles.
Restou-me contar os porquês da minha surpresa.
O que faço agora com entusiasmo, por ter conhecido uma cidade onde o futuro é visível, sólido
e promissor. Nascido da vontade e da determinação de uma comunidade inteira. Foi muito bom
descobrir que, em certos lugares, mais do que a
força, a união faz milagres.
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rodados em ótimas estradas. Eu e meus companheiros de viagem, o consultor do Sebrae, Andrei
Martinez, e o fotógrafo Elias Eberhardt, hospedamo-nos no Hotel Três Poderes. Na manhã seguinte, fomos nos encontrar com Zilá e Rejane,
que nos receberam para uma conversa na Rádio
Difusora Celeiro, de propriedade da ex-prefeita.
A conversa só começou, verdadeiramente, depois
da oferta primeira da hospitalidade gaúcha, em
que as boas-vindas se traduzem numa cuia de chimarrão. Não à toa vi, em todos os jornais gaúchos que li, anúncios vendendo garrafas térmicas. Uma arma sem a qual o gaúcho não vive. É
a garrafa térmica com água quente numa mão; e
a cuia de chimarrão na outra.
Mas, antes, precisamos conhecer a história de
Três Passos.
Três Passos, como cidade, é jovem. Foi emancipada durante a 2ª Grande Guerra. Alguns historiadores dizem que a emancipação foi precipitada porque os descendentes de alemães que viviam no município representavam um perigo para os países aliados. Daí a decisão do governo de vigiar de perto a
população e as autoridades locais. Não é para rir,

não. Decisões desse gênero eram comuns naqueles
tempos de guerra, embora ela estivesse quase no
fim. Só que ninguém sabia. E então Três Passos,
emancipada de Palmeira das Missões, transformouse em cidade no dia 28 de dezembro de 1944.
Como lugar de pouso e vivência, Três Passos
existia desde 1879. Tempos em que o governo
imperial mandou instalar uma colônia militar naquela região do noroeste do Rio Grande do Sul,
com a missão de patrulhar a estrada, ou melhor, a
picada que ligava Palmeira das Missões ao Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Uma precaução
costumeira naqueles tempos, quando as regiões
fronteiriças eram campo certo para cruentas disputas territoriais. Ainda mais com uns vizinhos daqueles.
Por causa das terras férteis, da fartura das águas,
da madeira abundante e da segurança oferecida
pelos soldados, os colonos começaram a ocupar a
região. O fluxo cresceu nos primeiros anos do século XX, com a chegada de imigrantes europeus.
Principalmente alemães, que se instalaram numa
área a 35 quilômetros da colônia militar, onde já
existia o povoado de Três Passos – nome originá-
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rio dos três córregos que serviam de passagem e
forneciam água potável para as tropas do exército
e os viajantes que demandavam aquelas bandas.
A partir daí, o lugar cresceu, ocupando uma
área que ia até as barrancas do turbulento Rio Uruguai, que ali separa o Brasil da Argentina.
Hoje, com o desmembramento do seu território em vários municípios, Três Passos distanciou-se
do Rio Uruguai. Ocupa área de apenas 273 quilômetros quadrados, onde vivem 25 mil habitantes –
censo de 2000 –, 30 por cento deles no campo.

Zilá não é mais prefeita. Foi eleita pela primeira vez em 1996, reeleita em 2000 e teve seu
vice, Carlos Alberto Canova, e a secretária de
Educação, a Rejane, eleitos, respectivamente,
prefeito e vice-prefeita, em 2004. Trocado o já
citado chimarrão por um cafezinho, Zilá contou para nós:

– Quando venci as eleições e me tornei prefeita,
encontrei a situação muito ruim. Três Passos era
uma comunidade desmotivada, desunida, sem esperança. Ninguém tinha planos, nem propostas,
nenhuma sugestão. O êxodo rural era galopante
por aqui. Os rapazes e moças, principalmente, saíam das fazendas, e até da cidade, para procurar
emprego nas fábricas, nos escritórios e nas lojas
daqui e de outras localidades.
A primeira pergunta que me fiz, logo que tomei posse, foi: “O que é que posso trazer pra
Três Passos, para acabar com o êxodo e motivar a
população, principalmente as pessoas que ainda
vivem e trabalham no campo?”. Concluí logo que
não adiantaria trazer, por exemplo, uma empresa, uma companhia, um negócio que não tivessem alguma ligação ou sintonia com a nossa comunidade. E, pior, para os quais não pudéssemos
oferecer ao menos um pouco de experiência e,
claro, mão-de-obra qualificada. Mão-de-obra
qualificada era produto raríssimo em Três Passos.
Eu acreditava, e acredito até hoje, que a falta de
mão-de-obra qualificada é sinônimo de decadência econômica. Não tínhamos mão-de-obra e nem
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qualquer projeto que capacitasse empresários, fazendeiros, professores e trabalhadores rurais e urbanos. A capacitação torna as pessoas competitivas porque, se o trabalho tem qualificação, o município pode oferecer boas alternativas e oportunidades, atrair os investimentos.
– Vendo um quadro assim, num lugar com
tantas potencialidades, senti que não poderia agir
como costuma agir a maioria dos prefeitos recémeleitos. Ou seja, não poderia tentar criar e montar, sozinha, um programa de desenvolvimento
para Três Passos. Eu teria que me preocupar primeiro com a comunidade; e, depois, com a Prefeitura. O primeiro parceiro que procurei foi o
Sebrae. Eles tinham tudo aquilo de que precisávamos para implantar um plano de desenvolvimento, um plano que incluísse toda a comunidade, e não um plano isolado da administração,
implantado de cima para baixo.
– Para começar, trouxemos o Balcão. Montamos um escritório para o técnico que eles mandaram para cá, e demos a ele um auxiliar, funcionário
da Prefeitura. Eles ouviam as nossas demandas e as
encaminhavam para o Sebrae.

– Enquanto o Balcão funcionava, implantamos
o Programa de Desenvolvimento e Renda – Proder,
que fez a avaliação das potencialidades e vocações
do município. Dessa avaliação, surgiu o Plano de
Gestão Pública e Estratégico para Três Passos.
Para garantir a participação total da comunidade nos programas, o Sebrae ficou com a incumbência de convocar as lideranças urbanas e rurais
para que as reuniões não tivessem nenhum traço
personalista, político ou ideológico. Queríamos
unir todo mundo em torno de uma causa maior
que os nossos anseios e desejos pessoais: a causa da
nossa comunidade.
Foi uma beleza. Identificadas as prioridades e
as potencialidades do município, descentralizamos
as reuniões e decisões, promovendo uma consulta
popular. Uma verdadeira pesquisa para verificar se
aquilo que estávamos começando atendia aos
anseios e às prioridades da população. Essa consulta foi importante, pois muitos dos convocados para
as primeiras reuniões não compareceram porque
não puderam abandonar o trabalho.
A pesquisa foi feita nos seis distritos que compõem o município – o da sede e os localizados na
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zona rural: Floresta, Alto Herval Novo, Santo Antônio, Bela Vista e Padre Gonzales. Assim, cada
localidade e cada bairro nos mostraram suas necessidades e, principalmente, suas prioridades nas
áreas da saúde, da educação, da agricultura, do
mercado de empregos, do comércio e do lazer.
Obtidas e analisadas as respostas, passamos ao
trabalho prático.

O primeiro lugar, absoluto, das prioridades dos
produtores rurais ficou com a suinocultura, uma
das mais fortes potencialidades de Três Passos. Os
descendentes dos imigrantes alemães herdaram dos
antepassados, além da exuberante culinária, o amor
e a experiência na criação, no trato e na comercialização dos suínos. Até os meados dos anos 80, Três
Passos era chamada de Capital Nacional da
Suinocultura. Perdeu esse título por causa da peste
suína, que dizimou os rebanhos e empobreceu e

desanimou os produtores. Os poucos que se mantiveram explorando o ramo, mal e mal conseguiam fornecer 3% da matéria-prima necessária para o
funcionamento da fábrica da Sadia que existia no
município. Falava-se até que a fábrica iria embora
para outro lugar. Até então, a coisa funcionava
assim: cada produtor tinha um chiqueiro com alguns porcos. De raças misturadas, sem qualidade,
de produtividade incerta, sem mercado. Os porcos eram criados sem acompanhamento, controle
e higiene, coisas que hoje são exigências comuns,
corriqueiras. A idéia desses produtores era trabalhar com uns 50 suínos em cada propriedade. E ir
vendendo a produção no varejo, quando surgisse
a oportunidade. Não havia organização, preocupação com a qualidade, preços, aprimoramento da
produção e aumento dos rebanhos.
– Para mudar essa situação – conta Zilá – começamos o Programa de Expansão da Suinocultura
– PES. As metas: abertura de novos empreendimentos; modernização e expansão das criações existentes; incremento da renda e melhoria das condições socioeconômicas dos produtores; aumento da
arrecadação municipal; garantia da permanência da
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Sadia; manutenção dos produtores, suas famílias e
empregados no campo; atração de novos investimentos; geração de empregos; e, meta latente e
possível, a recuperação do título de Capital Nacional
da Suinocultura.
A primeira medida, após a realização do Seminário de Diagnóstico Estratégico, que teve participação maciça dos produtores e entidades relacionadas, foi recuperar a confiança dos produtores. Especialmente daqueles que tinham resistência ao principal cliente – a Sadia, porque não tinham condições de atender suas exigências sanitárias e preventivas. Para começar, mandamos um
projeto para a Câmara de Vereadores, aprovado
por unanimidade, propondo apoio econômico aos
produtores. Com a participação da Sadia, passamos a dar a cada produtor 5 reais por suíno alojado. E mais recursos financeiros a fundo perdido
e máquinas. E as inovações e as especializações
foram surgindo.
Os criadores de Três Passos, entre eles as famílias Hass e Fokinck, dividiram-se em três categorias: os que cuidam das “maternidades” – onde ficam as porcas gestantes e os filhotes. Quando es-

tes completam um mês de nascidos, são mandados para os que cuidam das “creches”, onde os
leitões ficam até atingir 22 quilos – o produtor Ilo
Fokinck opera uma UPL – Unidade Produtora de
Leitões – e tem que transferir um número fixo de
leitões para a terceira categoria de criadores, aqueles produtores encarregados da engorda e da entrega à Sadia para o abate. O produtor Ruy Hass,
por exemplo, entrega àquela empresa 80 porcos
todas as quartas-feiras.
O programa gerou também o Foro de Gestão
do PES e o Festival Suíno Nota 10, com a participação do Comitê de Turismo Municipal. Esse evento está na terceira edição, e vem cumprindo com
brilho sua missão: atrair investimentos, novos produtores e estimular o consumo da carne suína e
seus derivados. Disseminou-se até pela região: “Os
municípios ao redor nos imitaram e estão se dando muito bem”.
Para resumir o êxito do Programa, que uniu
numa mesma causa muitos cidadãos e entidades –
produtores, Prefeitura, vereadores, Sadia, Associação dos Produtores, Comitê da Suinocultura, Núcleo de Criadores de Suínos, Emater-RS e Sindica-
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to dos Trabalhadores Rurais – basta dizer que, hoje,
a suinocultura representa 17% do PIB municipal e
os produtores de Três Passos fornecem de 18 a
20% da matéria-prima indispensável para a produção da Sadia. Empresa que, ao invés de sair de
Três Passos, duplicou a sua produção e inicia um
grande plano de expansão.

Um dos primeiros projetos saídos do seminário do Proder foi o Programa de Fortalecimento
da Agroindústria, que criou o selo de qualidade
Passo Saudável, marca respeitada da agroindústria
local. As ações desenvolvidas tiveram a participação das secretarias municipais da Indústria e Comércio, da Agricultura, e dezenas de entidades,
desde órgãos técnicos de pesquisa até redes de supermercados. Seus objetivos eram muitos e ambiciosos: desenvolver uma marca local; valorizar a
produção e o consumo; organizar o setor da

agroindústria; aportar novas tecnologias e suporte
técnico; melhorar processos de gestão e produção;
conquistar novos mercados; estimular parcerias e
fazer de Três Passos uma das lideranças da
agroindústria no Rio Grande. Desde o começo
esses objetivos estão sendo cumpridos. Os agricultores se esforçam ao máximo para terem o direito
de aplicar o selo Passo Saudável nos seus produtos,
direito só possível após a fiscalização do rigoroso
Serviço de Inspeção Municipal. Em 2003, o Programa tinha a participação de 200 produtores –
16 deles em pleno uso do selo de qualidade. As
agroindústrias geraram um mercado com centenas de empregos diretos.
As previsões dos participantes e colaboradores
do Passo Saudável são as mais otimistas possível.
Especialmente quando se referem à aguardente de
cana, cuja produção está crescendo muito; aos
embutidos de carne suína; aos derivados do leite;
às frutas e aos hortigranjeiros industrializados. A
mão-de-obra se qualifica cada vez mais, graças aos
cursos periódicos de capacitação, dos quais participam a Prefeitura, o Senai e a Unijuí. As outras
entidades integrantes do Programa orientam, fi-
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nanciam e assessoram os agricultores desde a produção e a comercialização até as viagens de estudo e promoção e participação de feiras. Entre as
principais, destacam-se a Agência de Desenvolvimento da Prefeitura, chefiada por Sérgio Roberto
Granich, e as associações dos Fruticultores –
Frutipassos – e dos Hortigranjeiros – Hortipassos,
Emater-RS, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CREA, Cacis, Cotricampo,
Banrisul, Banco do Brasil, Sicredi, CCCL,
Superpassos, Super10 e a Câmara de Vereadores
de Três Passos.

Numa tarde fomos visitar a família Schaab.
Acompanhado dos colegas de viagem e de dois
técnicos agrícolas, orgulhosos integrantes do programa “Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar”, de onde surgiu a figura franzina e
adolescente de Patrícia Fernanda Schaab. Chega-

mos a uma autêntica fazendinha. Fazendinha, sim,
pois a área dos Schaab, como a grande maioria das
propriedades de Três Passos, nem chega aos 10
hectares, a média local.
A família Schaab nos recebe. Sentamo-nos à
sombra de uma árvore, pois o sol castigava o pomar da casa. Suavizado pela leve brisa que soprava
do arvoredo, localizado nos fundos, arejando a
braveza do verão gaúcho. Patrícia é uma guria,
com absoluto jeito de menina, beirando os 15 anos.
Tímida, sorridente, pouco falante. O pai é mais
um pequeno fazendeiro dos milhares daquelas bandas. Quando fomos visitá-los, sentíamo-nos bem
informados, preparados para a conversa. Sabíamos
da participação de Patrícia nos programas de educação rural que modificaram profundamente a vida
das famílias dos agricultores de Três Passos. Mais
ainda: sabíamos do papel decisivo exercido por ela
na mudança da vida dos Schaab para dias de prosperidade, de confiança no futuro.
Patrícia falou muito do programa “Semeando
Educação e Saúde na Agricultura Familiar” e, principalmente, da sua vida na escola e das experiências
vividas. Abelhudo, lancei-lhe a pergunta:
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– Patrícia, qual a coisa mais importante que
você aprendeu na escola nesse tempo todo?
Ela nos olhou, surpresa. Parou. Pousou pensativos dedos sobre os lábios. Em estado de acanhada timidez, respondeu, baixinho:
– Ah, o que que eu mais aprendi? Bah, foi a
sonhar...
Íamos emendar a pergunta, mas o fotógrafo
Elias Eberhardt nos interrompeu:
– Vamos bater umas fotos ali, na plantação de
figos?
Patrícia pulou da cadeira e azafamou-se:
– Vamos, sim. Vou lá dentro me preparar.
Eu, urbano e cético, pensei: “Essa menina, na certa, irá ajeitar os cabelos, passar batom, vestir uma roupa
colorida...”. Fomos andando para o pomar, onde vicejavam centenas de pés de figo, quando Patrícia voltou.
Nada de cabelos penteadinhos. Nem batom, nem vestido novo. Patrícia veio calçada de botas amarelas, muito usadas; luvas comuns; e uma blusa sobre o vestido.
Para nosso espanto, informou-nos, com orgulho:
– É assim que eu trabalho aqui na nossa plantação.
E, a pedido do fotógrafo, abraçou um pé de figo e
preparou-se para a foto. Ao ouvir e ver Patrícia

paramentada daquele jeito, lembrei-me, na hora, de
uma história que marcou minha infância, a história do
“Jeca Tatu”. Escrita por Monteiro Lobato e que deveria ser reeditada e distribuída em todas as casas e
fazendas do Brasil. No final do livrinho, Lobato fala
sobre os conceitos de higiene, de saúde e de administração que o Jeca aprendeu e aplicou na sua família e
na propriedade rural. Ficou tão entusiasmado com os
ensinamentos, que obrigou todo mundo da sua fazenda a calçar botas: a mulher, os filhos, as galinhas, os
patos, os bois, as vacas, o cavalo, o burro, até o cachorro. A engraçada metáfora ensinava o quanto a
informação, a conscientização e a participação podem
fazer para redirecionar e melhorar nossas vidas.
Eu matutava essas lembranças e comparações,
enquanto a sessão de fotos prosseguia. Entre um
flash e outro, o senhor Schaab mostrava os pés de
figo que, este ano, produzirão dois mil quilos de
frutos. E informava que, ano que vem, dobrará a
área plantada e, conseqüentemente, a safra, pretendendo produzir quatro toneladas de figos.
A história de Patrícia põe no mesmo prato os
resultados dos programas “Semeando Educação e
Saúde na Agricultura Familiar” e “Programa de
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Incentivo à Fruticultura”. O que era antes uma
cultura quase nativa nos pomares e roças, limitada
à produção de conservas e doces caseiros, está se
transformando numa poderosa agroindústria. A
produção dos pomares e hortas de Três Passos
quintuplicou em pouco mais de três anos. Em
2006, com a expressiva média de 10.000 quilos
por hectare, os agricultores produzirão 600 toneladas de frutas, verduras e legumes. Número que
esperam ver crescer em 2007, quando os pomares, as hortas e os cultivares atingirão a maturidade. Com destaque para os pêssegos, figos, uvas e
plantações alternativas, como os pepinos.
Lori Fell, que entrou para o Programa de Incentivo à Fruticultura há três anos, é a gerente da
novíssima fábrica de doces e conservas. Administra a nascente agroindústria, instalada num galpão
da zona rural. Ali se fazem a estocagem e o
beneficiamento das frutas e dos hortigranjeiros, em
forma de geléias, compotas, frutos cristalizados,
conservas e picles.
A descendente de imigrantes alemães – mais
uma! – informa que os agricultores pretendem aumentar a produção para solidificar o mercado in-

terno e partir para a conquista de novos clientes,
até em outros Estados. Todos eles, que aderiram
ao associativismo, estão às vésperas de ver sua cooperativa legalizada. O processo está na fase final.
Antes da cooperativa, eles fundaram e participam
das associações dos Fruticultores – Frutipassos – e
dos Hortigranjeiros – Hortipassos, sempre com o
apoio da Prefeitura, da Emater-RS e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais.
Voltando às minhas lembranças, para o Jeca
Tatu tudo aconteceu com a conscientização e o
conhecimento. Para Patrícia e os agricultores de
Três Passos, tudo está acontecendo porque se uniram para aprender e transformar, juntos, os sonhos em realidade.

História puxa história. Da casa da Patrícia fomos para a fazenda do senhor Sérgio Zimpel, o pai
de Aline, uma moça muito bonita. A ascendência
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alemã brilha nos seus cabelos louros, nos olhos
azuis, no jeito de princesa, no rosto cor de rosa.
Chegou até a ser convidada, quando tinha uns 16
anos, para seguir a carreira de modelo. Nem quis
saber. Recusou na hora, “porque meus ideais eram
outros. Desde que tive as primeiras aulas de técnica agrícola na escola, eu descobri que podia melhorar muito minha vida aqui na fazenda. Trabalhei duas vezes na cidade e não suportei. Voltei
para casa. Eu nunca quis saber dessa história de
shopping, de festas, de viajar pra cá e pra lá. Sabes
o que sempre eu quis? Viver aqui no campo, trabalhar na lida”.
Nosso espanto, urbano e consumista, foi óbvio. Como uma garota, bonita daquele jeito, conseguia viver ali, em meio a vacas e leitões, respirando aquele sossego silencioso e calmo do campo?
A resposta à nossa indagação mental veio rápida e certeira:
– Quando eu estava na escola, na sétima série, em 1998, o pessoal da Prefeitura estava andando pelo município afora oferecendo uma porção de programas. Eles diziam que queriam acabar com a calmaria de Três Passos para poder-

mos andar pra frente, para melhorar a vida de
todo mundo. Na minha escola eles começaram
com o programa “Semeando”, que me interessou desde o começo. Lembro até que mudaram
o currículo da escola. Três vezes por semana um
técnico agrícola vinha dar aula pra nós, no turno da tarde. Nesses dias, a gente almoçava lá e
tinha aulas teóricas e práticas. Ninguém consegue imaginar quanto aquelas aulas me puseram
para pensar”.
Como acontecia em todas as escolas rurais,
Aline, o técnico agrícola e os colegas plantaram
uma horta e um jardim, lugares onde eram dadas as aulas práticas. Em pouco tempo, os produtos da horta estavam enriquecendo a merenda escolar. Cada aluno tinha de fazer um projeto agrícola para ser desenvolvido na propriedade
da família, que era visitada também pelo técnico. A família de Aline trabalhava com vacas leiteiras e criava também alguns porcos. A produção era de 50 litros de leite por dia, muito abaixo do potencial da fazenda. Seu Zimpel se dava
por satisfeito, pois criava o gado à moda antiga,
naquele estilo do “meu avô criava assim, meu
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pai criava assim, então eu vou fazer assim também”. Foi a hora de Aline entrar em cena. Capacitada com os conhecimentos adquiridos na
escola, voltou um dia da aula determinada a sacudir a pasmaceira da sua casa. Procurou o pai e
sugeriu, mandando:
– Pai, o técnico agrícola falou na escola que
nós temos que melhorar e aumentar a nossa produção de leite. E, pra começar, nós temos que ter
uma sala só para a ordenha. Uma sala que tem de
estar sempre limpa, com boa aparência. Vamos fazer uma aqui?
Seu Zimpel escutou, sentiu a determinação da
filha. E humildemente concordou:
– Vamos fazer essa tal de sala nova. Quem sabe
vai dar certo?
Aline sabia que sim. Tanto que seu Zimpel não
se satisfez em apenas seguir rigorosamente os critérios que a filha lhe ensinou para fazer a sala de
ordenha. Pouco tempo depois, entrou para o Programa Renda Leite, porque descobriu, ao ver os
primeiros resultados da nova sala de ordenha, que
aprender e empreender coisas novas era o melhor
caminho para mudar de vida, para melhorar a pro-

dução, para transformar sua fazenda num negócio lucrativo e de futuro.

Por causa disso, seu Sérgio decidiu participar
de todos os programas e cursos oferecidos pela Prefeitura para dar aos produtores a oportunidade de
ter uma indústria leiteira promissora e lucrativa:
– Fizemos o Renda Leite e todos os outros
cursos. Quando não era eu, era minha mulher. Se
não era ela, era a minha filha.
O Renda Leite é um dos programas surgidos logo
após a avaliação do Proder, que listou as ações básicas para deslanchar a produção de leite no município. Começando pela definição dos produtores pela
pecuária leiteira. E participação nos programas criados para o desenvolvimento das atividades agrícolas:
Capacitação dos Agricultores – cursos técnicos, seminários, dias de campo, viagens de estudos
e áreas de pesquisa.
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Alimentação Leiteira e Recuperação e Fertilização do Solo – projeto conectado ao Programa
de Expansão da Suinocultura, para utilização, nas
pastagens, do adubo orgânico oriundo das pocilgas.
Melhoramento Genético – inseminação artificial; seleção de matrizes; cursos de genética; incentivos para a compra, alimentação e sanidade de
terneiros (bezerros); criação de terneiros em condomínio.
Infra-estrutura – abertura e manutenção das
estradas rurais; melhoria e modernização dos estábulos, salas de ordenha, etc.; implantação de postos de recepção do leite; instalação da telefonia
rural.
Reativação da Associação dos Bovinocultores
de Leite, tendo como base o cooperativismo e o
associativismo.
Hoje, a fazenda dos Zimpel produz 500 litros
de leite por dia. Dez vezes mais do que produzia
quando Aline voltou da escola naquela tarde de
1998. Na época, a média por vaca era de 10 litros/dia. Hoje, a média pulou para 25 litros/dia.
Tendo comprado um terreno de 11 hectares, ane-

xo à sua propriedade de 17 hectares, “seu” Zimpel
planeja chegar aos 800 litros/dia até o final deste
ano. Mas com a participação efetiva de Aline, que
consolidou a sua vocação de fazendeira ao comprar, há dois anos, um terreno de 12 hectares, vizinho à fazenda paterna.
A menina que não quis ser modelo, a moça
que é fazendeira, diz, com um orgulho que nem
tenta disfarçar: “Eu quero explorar minha terra a
meu modo, seguindo tudo o que aprendi na escola. Terminei o 2° grau e talvez faça faculdade. Acho
que vou fazer administração rural. Não quero sair
daqui. Mesmo que surja um gatinho bonitão da
cidade para eu me casar, não saio. Ele terá que
morar aqui”.
Uma das decisões que sacudiu a letargia de Três
Passos foi a montagem de um novo currículo para
as escolas rurais. O currículo vigente era, até então, eminentemente urbano. O novo, vigente desde
1998, é inteiramente voltado para a realidade do
campo, da área rural. Até os livros de textos distribuídos nas escolas priorizam e valorizam as atividades e a vivência dos agricultores e suas famílias.
Para que o programa “Semeando”, logo acoplado
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ao programa “Jovem Empreendedor”, fosse um
sucesso, a Prefeitura fez investimentos consideráveis. Mas lógicos e pragmáticos: salários decentes
para professores, agentes de saúde e veterinários;
transporte gratuito para os alunos e os profissionais envolvidos nos projetos; implantação de laboratórios e bibliotecas nas escolas; plantação de hortas escolares e jardins; material didático gratuito.
Enfim, os jovens e crianças aprenderam e aprendem nas escolas municipais como se tornar agricultores e empreendedores, apoderando-se das
noções básicas de agricultura, pecuária,
agroindústria, saneamento e meio ambiente. Nesse setor, recebem educação ambiental e adquirem
conhecimentos sobre o tratamento da água, dos
esgotos e do lixo. É também nas escolas, com natural extensão para as propriedades rurais, que os
médicos, técnicos, agentes de saúde e enfermeiras
da Secretaria Municipal da Saúde ensinam e trabalham nas áreas de proteção à saúde, higiene, acompanhamento das gestantes, desenvolvimento das
crianças de zero a cinco anos, aleitamento materno, nutrição, prevenção e controle das doenças.
Enfim, tudo o que se ensina nas escolas visa a me-

lhorar os níveis de informação e de capacitação da
meninada e das suas famílias, com a melhoria da
qualidade de vida.

Outra atividade tradicional de Três Passos, que,
em 1998, vivia a mesma estagnação dos produtores rurais, era o setor do vestuário.
Existia na cidade uma grande empresa de
confecção e comércio – a 3 Passos. Foi criada
pelo senhor Osvaldo Bender, um veterano alfaiate, que percebeu que a sua profissão estava em
declínio, no rumo do desaparecimento. Num
gesto instintivo, viajou para São Paulo, onde
confirmou seu sentimento de que sua profissão
estava a caminho do fim. Comprou, então, grande partida de roupas prontas. Ao voltar para Três
Passos, vendeu-as rapidamente, com grandes lucros. Descobriu o novo caminho. Fechou a alfaiataria e montou uma fábrica, passando a co-
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mercializar diretamente sua produção. Um sucesso, visível hoje nas dezenas de lojas e centenas de viajantes-vendedores espalhados pelo território gaúcho.
Enquanto a 3 Passos crescia e se expandia, as
outras 25 manufaturas, que tinham boa presença
no cenário regional e até um comportamento
competitivo, marcavam passo, sem vislumbrar a
possibilidade de crescimento e ampliação do seu
mercado. A prefeita, consciente da vocação e da
potencialidade de Três Passos no setor, começou
nova parceria com o Sebrae para revitalizar a indústria. O primeiro passo foi reunir os industriais
do setor:
– Na primeira reunião, eles entenderam que,
além de muito esforço e trabalho, teriam que se
unir. E, principalmente, eles tinham de se capacitar, modernizar suas atividades, para poder crescer e se firmar no mercado. Promovemos um
seminário para fazer um diagnóstico da situação, que mostrou uma união raríssima entre industriais concorrentes e de onde surgiram as seguintes decisões: criação de um centro comercial e de uma entidade representativa da classe;

reciclagem dos empresários nas áreas da administração, produção e criação; otimização da
competitividade na qualidade, nos preços e na
variedade dos produtos; modernização das fábricas; apoio tecnológico e de modelagem; criação de cooperativas; e ampliação do mercado
de empregos. Os melhores resultados do diagnóstico foram a qualificação e a consolidação do
setor, fazendo de Três Passos um verdadeiro e
moderno Pólo do Vestuário. O acerto das decisões tomadas a partir do diagnóstico evidenciouse na criação, pelas universidades de Caxias e de
Ijuí, de um curso de capacitação para os industriais e empresários de Três Passos. Os próprios
donos das empresas freqüentaram o curso durante um ano.
O senhor Nelson Yunges foi um deles. Ele é
proprietário da Cincinnati Jeans. A indústria tinha
cinco anos, em 98, quando as coisas começaram a
acontecer. Ele e os seus quase cem empregados
não perderam, nem perdem, nenhum dos cursos:
– Participamos de todos. A capacitação é fundamental para nós. Hoje, a qualidade do produto
nem é diferencial mais. Nós temos é que oferecer
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aos compradores algo mais além da qualidade.
Então, nosso lado mais competitivo, incluídos os
preços, é estar em dia com as tendências, os novos
modelos, os avanços da moda.

– Nos primeiros anos, íamos às feiras, principalmente à Fenit, para ver o que os concorrentes
estavam fazendo. Hoje, nós “mostramos a cara”
nas principais feiras do Brasil – a Fenit, em São
Paulo; a Feira Nacional de Inverno – Fenim, em
Gramado e muitas outras. E expandimos nosso
mercado para outros estados brasileiros e até para
a Argentina.
O maior sucesso da Cincinnati é a linha Sioux,
voltada para o público jovem, que “fica encantado
com as nossas roupas “transadas, fashion, trilegais”.
Um pouco de gíria não faz mal a ninguém...
Já Carlos José Petry, dirigente da “Ju Moda
Íntima”, é um dos pioneiros em Três Passos. Co-

meçou em 1992. Vendia lingerie de porta em porta. Quando descobriu o fascínio que essas delicadas peças íntimas exerciam sobre as clientes, montou uma fábrica. Em 1998, fez o primeiro curso
oferecido pela Prefeitura e pelo Sebrae: o de qualidade total. E não parou mais. Expandiu o mercado para Santa Catarina, enquanto sua mulher,
Juçara M. R. Petry e sua filha, Tayna R. Petry, as
estilistas da fábrica, faziam cursos de moda, estilo e
design na Universidade de Caxias.
A transformação de Três Passos num pólo do
vestuário é produto da união, do envolvimento,
da participação de todos os empresários. Sem distinção, sem injunções políticas, sem antagonismos.
União que teve o estímulo e a participação de organizações como a Agência de Desenvolvimento
da Prefeitura, as Universidades de Caxias e de Ijuí,
o Senai, a Cacis, o Sindilojas e as entidades representativas dos industriais da área de confecções – o
Sindicato do Vestuário do Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, a Associação das Indústrias do
Vestuário de Três Passos (VestPassos), e o Sindicato Patronal do Vestuário, que abriga atualmente
210 empresas de 72 municípios da região.
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Hoje, as etiquetas mais vistosas das indústrias são o selo de qualidade total; a logomarca
única para todas as peças produzidas em Três
Passos; os 419 empregos diretos; a produção
mensal de 88.500 peças (dados de 2002); o pleno funcionamento das escolas Técnica de Design
e de Qualificação Técnica para os Jovens; a Rodada Bianual de Negócios. E planos estão em
andamento: a Prefeitura, em parceria com os pequenos produtores, está comprando um plotter
– máquina de modelagem computadorizada,
que corta e modela as roupas com o máximo
aproveitamento dos tecidos. Será usado
alternadamente nas confecções que ainda não
têm condições de adquirir, sozinhas, esse equipamento de última geração; e se acelera o plano
de a Prefeitura comprar, em parceria com os empresários, uma área (já escolhida) de 6.500
metros quadrados para a instalação do pólo industrial e comercial da indústria do vestuário –
as fábricas no fundo e, na frente, as lojas de comercialização dos produtos.
Hoje, com a ampliação das indústrias, com o
nível de empregos em expansão, a conquista de

novos mercados e uma liderança inconteste em
toda a região, a indústria da confecção é honrosa
referência para Três Passos.

Um dos mandamentos fundamentais do empreendedorismo – “Aproveitar as oportunidades fora
do comum para começar um negócio” – é cumprido com entusiasmo pela comunidade de Três Passos no setor do turismo. A oportunidade maior é o
Salto do Yucumã. Ali pertinho, coisa de uns 40 quilômetros, na fronteira com a Argentina. Yucumã é
o maior salto longitudinal do mundo, estendendose por 1.800 metros dentro do cânion que acompanha o Rio Uruguai. A catarata está no Parque
Estadual do Turvo, que abriga a maior das florestas
ainda existentes no Rio Grande do Sul, numa área
de 17.500 hectares, onde se refugiam mais de 200
espécies de aves e muitos animais ameaçados de
extinção. Em 1998, a parceria do município de Três
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Passos com a vizinha cidade de Derrubadas foi o
embrião do atual consórcio, que congrega 31 municípios da região para explorar a Rota do Yucumã.
Enquanto promovia esse envolvimento regional, a Prefeitura cuidava do turismo interno, a partir do aproveitamento das potencialidades locais,
criando-se um pólo turístico-ecológico-religioso e
de aventuras. Hoje, além do Salto do Yucumã,
Três Passos oferece aos turistas visitas programadas
ao santuário do Padre González – um mártir local, assassinado em 1924, venerado pela população da região e em processo de beatificação no
Vaticano; o turismo rural e de aventuras, que pode
ser vivido em cinco fazendas selecionadas e equipadas para receber os visitantes. Três Passos participa, ainda, de uma empresa binacional de Turismo – a Bocorés – fundada em parceria com a cidade vizinha de Misiones, na Argentina.
Tudo isso se tornou possível com a criação
do Conselho e do Fundo Municipal de Turismo, que promoveram a instalação da infra-estrutura indispensável a esse novo e rendoso negócio: incremento da rede hoteleira, dos restaurantes e do comércio; capacitação da população,

com o ensino obrigatório do turismo nas escolas municipais; elaboração de um calendário anual
de eventos, onde se destacam a Feicap – Feira
Industrial, Comercial, Agroindustrial e de Serviços – e o Festival de Suínos Nota 10 , criado
para popularizar o consumo da carne suína e
valorizar e incluir a gastronomia local no turismo emergente. Os três-passenses esperam dobrar, em 2006, o número dos dois mil visitantes
que participaram do Festival em 2005.
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cultura que vem de tempos bem antigos. Para
revitalizar o setor e criar uma alternativa segura de
renda para os pequenos produtores, foi criado o
Programa da Fumicultura.
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Pisar na grama, nos tempos em que os meninos usavam calças curtas, era infração. Uma infração leve, pecadinho dos mais veniais. O guardacivil, de conveniente pança enorme e vistoso uniforme azul, nos perdoava a transgressão com um
sorriso e um “sai, vai andando”, amigo e cordial.
Hoje, pisar na grama é coisa grave. É um absurdo
ecológico digno do mais incorreto e abominável
cidadão. Fumar, então, beira a crime inafiançável.
A cada dia, os coitados dos fumantes são “mais”
banidos dos ambientes fechados, das repartições
públicas, dos restaurantes, dos aviões e demais exclusões vigentes.
E plantar fumo? É coisa que afronta a ecologia? É um atentado ao meio ambiente? Boas perguntas para serem respondidas por quem se habilitar e que não interessam aos plantadores de fumo
de Três Passos. Principalmente os produtores do
distrito de Bela Vista, que estão plantando com
tecnologia moderna, desde que aderiram ao Programa da Fumicultura, lançado logo no início da
grande virada de Três Passos rumo ao desenvolvimento e à prosperidade. Até então, os plantadores
da região faziam a cultura tradicional, quase nati-

va e espontânea do fumo: plantavam em pequenas
áreas, esperavam o crescimento das plantas ao sabor das incer tezas climáticas e vendiam as
incipientes safras aos primeiros que aparecessem.
Nem discutiam preços. E por serem pequenos produtores e isolados, cada um tocava sua lavoura sem
se importar com o vizinho, ninguém pensava em
conquistar um mercado seguro e garantido para
vender a produção irregular.
A implantação do Programa da Fumicultura
virou o jogo, propondo objetivos ambiciosos, baseados na união preconizada pela doutrina
cooperativista: criar uma alternativa segura de renda para os pequenos produtores; usar a mão-deobra familiar, pois a cultura do fumo é de fácil manejo e acompanhamento; facilitar empréstimos
bancários; disponibilizar máquinas e equipamentos de terraplenagem para a construção de galpões,
de estufas e de melhoria dos acessos viários às lavouras e à sede da propriedade. E, o principal em
termos econômicos: garantia de compra de toda a
safra, a preços de mercado.
Quando o Programa foi lançado, havia pouco
mais de cem produtores em Três Passos, plantan-

164

165

A Três Passos do Paraíso

O Jeito Empreendedor de Governar

do em 110 hectares. Em 2003, já existiam 350
produtores unidos numa cooperativa, cultivando
370 hectares, que produziram mais de 700 toneladas de fumo – quase 49 mil arrobas, que são a
unidade de peso utilizada para negociar o produto. Como cada arroba foi vendida, em 2003, por
R$55, os produtores de Três Passos puderam comemorar, naquele ano, o belo retorno de R$7 mil
por hectare plantado.

Para um centro urbano do porte de Três Passos, o lixo representa o principal problema na área
do meio ambiente. Ou os “resíduos sólidos”, como
se deve dizer para que nos encaixemos no ecologicamente correto.
Três Passos sofria com o problema por causa
do alto custo da coleta e do transporte do lixo, da
falta de uma estação de tratamento e da inexistência
da coleta seletiva. Isso até 1998, quando a Prefei-

tura formou um Consórcio para o Tratamento dos
Resíduos Sólidos Urbanos – Citresu – com os
municípios vizinhos de Bom Progresso, Campo
Novo, Crissiumal, Humaitá, São Martinho e Sede
Nova. Zilá explicou:
– Nós tínhamos um lixão a céu aberto, gerando sérios problemas ambientais e sociais. Os municípios ao nosso redor também eram pequenos, o
lixo era pobre, não gerava lucro algum. Juntos,
conseguimos financiamentos, compramos o terreno e começamos a construção da Central de Triagem, Reciclagem e Compostagem dos Resíduos
Sólidos Urbanos. Ficou pronta no final de 1999 e
hoje processa 32 toneladas de lixo por dia.
Segundo a prefeita, esse consórcio chama a
atenção de toda autoridade que visita a região,
porque é um consórcio que deu certo:
– Geralmente, os prefeitos, nem bem se reúnem,
começam a brigar e cada um vai pro seu lado.
Na formação do Citresu, isso não aconteceu. O
que deu tempo, enquanto durava a construção da
Central, de Três Passos implantar um projeto de
educação ambiental nas associações de bairro, nos
clubes de serviço e nas escolas rurais e urbanas –
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uma das escolas rurais hoje fabrica papel reciclado,
embalagens e cartões. E de criar o Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, dedicado especialmente ao reflorestamento da mata ciliar do
rio Herval Novo, que é a fonte de água do município. Anualmente, a Prefeitura promove a Semana
do Meio Ambiente. A criação do Citresu e a implantação da coleta seletiva provocaram o
surgimento de uma inédita classe de trabalhadores
em Três Passos: os catadores de lixo. Hoje, quase
uma centena de pessoas se dedicam à nova profissão. Uma senhora chegou a informar aos fiscais da
Prefeitura que “tirava” mais de três salários-mínimos por mês com a “catação”. Aí, o dilema: o plano da Prefeitura era tornar a usina auto-sustentável,
exatamente à base da coleta seletiva. E agora, como
desempregar tamta gente?
Mas esse é um problema até agradável em comparação à situação do município antes da instalação do Citresu. E está a caminho da solução, pois
o diálogo entre as partes vem ocorrendo de maneira cordial e amistosa.
Mas Zilá desabafa, insistindo num ponto
crucial:

– O nosso lixo ainda é muito pobre. Nós não
temos muito vidro, não temos muita lata; é muito
pouco material para reciclar.
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A saúde das famílias
Os habitantes de Três Passos bateram, em
2002, um recorde de que podem se orgulhar para
sempre, pois é imbatível e incomparável: a taxa
zero de mortalidade infantil. Uma conquista mais
notável que, para Zilá e Rejane, só aconteceu por
causa do referendo que a Prefeitura fez, em 1998,
na sede e nos cinco distritos do município, para
saber das demandas da comunidade na área da
saúde:
– As demandas foram muitas. E algumas eram
tão difíceis de atender que estão em andamento
até hoje. A UTI do hospital regional, por exemplo, pedida pela comunidade da sede, só ficará pronta em setembro deste ano. E, assim mesmo, porque a Prefeitura conseguiu a ajuda do Lions Inter-
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nacional – a prometida contrapartida financeira do
Estado nunca veio.
As comunidades urbana e rural pediram, também, mais postos de saúde. A Prefeitura foi além:
criou os postos e implantou o programa “Saúde
na Família”, que diminuiu, em mais de 50 por
cento, as internações no hospital.
Os médicos e os agentes de saúde fazem visitas
periódicas às casas e às escolas, e, além do atendimento médico normal, conversam e ensinam a
adultos e crianças noções básicas de higiene, de
prevenção e de saneamento.
– Essa descentralização dos serviços de saúde –
explica Zilá – melhorou a qualidade de vida, pois
passou a existir um monitoramento da saúde da
população, com o apoio financeiro da Prefeitura
até para os diagnósticos. Coisa que exigia alto investimento financeiro, muito acima das nossas capacidades. Por isso, fizemos um consórcio com alguns municípios vizinhos e conseguimos preços
especiais e subsidiados para os exames de média e
alta complexidade.
O controle e o planejamento familiar também
entraram na programação, havendo o monitora-

mento das gestantes e o acompanhamento dos
bebês nos primeiros meses de vida.
Antes, as crianças maiores eram atendidas em
grupos nos postos. Havia filas, muitas ficavam sem
atendimento, não existia um programa específico
que cuidasse delas:
– Nós fizemos um contrato com os pediatras
do município. Eles próprios organizaram um local. E atendem, gratuitamente, por um valor fixo
mensal pago pela Prefeitura, todas as crianças e jovens até 18 anos. Desde 1999, nenhuma criança
ficou sem atendimento; não existem mais filas.
– Posso dizer, com orgulho, que o nosso atendimento às crianças chegou aos cem por cento em
matéria de eficiência – conclui Zilá.

Para implantar os programas nas escolas, principalmente nas escolas rurais, a Prefeitura e o Sebrae
criaram, com a participação da Universidade Regional
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de Ijuí, um curso de capacitação para os professores. Trouxeram de Minas Gerais o professor
Fernando Dolabela, um dos maiores nomes do
empreendedorismo nos meios universitários brasileiros. Ele iniciou o curso e sugeriu aos professores
que executassem nas escolas atividades lúdico-didáticas direcionadas para o espírito de liderança, a
auto-estima e a decisão de começar coisas novas.
Os professores trabalharam não só as crianças e
jovens com essa pedagogia do empreendedorismo, mas também suas famílias. Deram dezenas de
aulas noturnas a mães e pais, que fizeram cursos
de capacitação baseados no “Aprender a Empreender” e em noções básicas de cooperativismo e
associativismo. Ensinaram a todos, pais e filhos, a
querer mais do que ganhar um singelo salário mínimo num emprego qualquer na cidade. Eles deveriam realizar os seus sonhos no campo, e tinham
tudo para fazer isso.
E quantos sonhos surgiram! Um aluno disse
ao professor que seu sonho era ser locutor e ele iria
montar uma rádio na escola. Outro contou que o
seu maior sonho na vida era ter uma chave.
– Uma chave?

– Sim, uma chave, porque na minha casa não
tem fechadura. Tem é um buraco lá, com um barbante para fechar a porta. Eu quero a chave porque, tendo ela, vou arranjar uma fechadura para a
nossa porta.
Ao chegar à 8ª série, os alunos começavam o
programa Jovem Empreendedor, quando estavam
mais maduros e falando abertamente de negócios.
As crianças foram capacitadas, tanto na cidade,
quanto nos distritos e fazendas, aproveitando-se
sempre a realidade local.

172

173

O Pólo Oleoquímico
A citronela é outro exemplo de como Três Passos cumpre à risca um dos mandamentos fundamentais do empreendedorismo: identificar uma
oportunidade e investir. O cultivo da citronela, nativa por ali, é tradição bem antiga na região, abrangendo os dois lados da fronteira Brasil-Argentina.
Por causa dessa tradição, os produtores locais da
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perfumada planta foram os primeiros a serem incluídos nos projetos e programas criados e desenvolvidos pela Prefeitura de Três Passos em parceria
com o Sebrae, a Secretaria Estadual de Ciência e
Tecnologia e a Universidade Regional de Ijuí. Pretendiam organizar a cadeia produtiva da citronela
e de outras plantas aromáticas, medicinais e condimentos. E dar o suporte técnico para que o seu
cultivo passasse a ser uma alternativa como fonte
de renda e de trabalho para a agricultura familiar,
especialmente nas “áreas declivosas” das pequenas
propriedades, impossível de serem mecanizadas.
O mercado brasileiro exportador dessas plantas aumentou em 120% nos últimos anos. E o
mercado importador cresce em disparada, mormente na área dos chás e temperos. Em 2004, por
exemplo, o Brasil importou cerca de 300 toneladas de cominho, 150 de orégano e 70 de coentro.
Esses números das áreas de exportação e importação acabam sendo um estímulo para qualquer produtor. Especialmente para os de Três Passos, que começam a conquistar uma importante
carteira de clientes, mas conscientes das suas limitações. Sabem que o mercado é seletivo, prefere os

produtos orgânicos, exige volume de produção e
quer constância no fornecimento. Afora o fornecimento de orgânicos, os produtores de Três Passos
não podem garantir, ainda, volume de produção e
constância no fornecimento.

Mas vão em frente. Ainda mais agora que o
Pólo Oleoquímico, coordenado pelo pró-reitor do
campus da Unijuí, professor Luiz Volney Mattos
Viau, chegou à maturidade. Esse pólo é, na realidade, uma usina-piloto, onde se fazem a extração
de óleos essenciais e o plantio experimental de espécies destinadas à produção das indústrias de cosméticos, perfumes, condimentos e fitoterápicas.
Nele, estão sendo cultivadas e estudadas 63 espécies, através do intercâmbio tecnológico com a
Universidade de Caxias e o Centro de Pesquisa de
Florestas e Conservação do Solo – Fepagro – de
Santa Maria-RS.
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Em convênio com uma empresa importadora
de São Paulo, estão em desenvolvimento o plantio
e os estudos de viabilidade ambiental e econômica
de especiarias, como orégano, manjerona,
cominho, erva-doce, louro, funcho, coentro e
manjericão.
A universitária Deoniza Mrozinski Irgang, que
faz seu estágio curricular da Unijuí no Pólo, nos
mostra com orgulho os lugares onde trabalha: a
sede, com escritório administrativo e salas para cursos e treinamentos e desenvolvimento de
tecnologias; o salão, onde se faz a extração das
essências; a unidades de lavagem e secagem das
plantas; a unidade específica para produção de
multimistura, complemento alimentar distribuído
nos postos de saúde do município; a estufa para a
produção de mudas; o laboratório com detector
de massas para análises químicas e controle de qualidade e a área experimental para a introdução e
avaliação de novas espécies aromáticas e medicinais. A comercialização da produção é feita diretamente pela Unijuí.
As plantações se vêm ampliando – a massa verde
da erva-cidreira chega a 3 mil quilos/mês – e estão

centradas na citronela; no capim-limão (ervacidreira); no alecrim; na lavanda; no eucalipto
globulus e na citriodora. Trinta produtores já trabalham com o selo da certificação orgânica; outros
25 estão ampliando as áreas de plantio e se preparam para obter o selo; e todos planejam formar, em
parceria com a Prefeitura, uma cooperativa. Já têm
alguns clientes fixos no Rio Grande do Sul, em Minas, no Rio de Janeiro e no Paraná. Uma grande
indústria de Porto Alegre chegou até a propor a
compra de toda a produção.

Saímos de Três Passos às seis horas da manhã
do sábado, 11 de março de 2006. Os termômetros marcavam 26 graus. Um calor tão intenso
quanto as ondas de calor humano que nos envolveram nos três dias que passamos com aquela gente. Trouxe comigo muitas lembranças. A primeira,
a lembrança da cidade brasileira mais limpa que eu
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vi na minha vida. Uma cidade justa, porque não vi
mendigos, nem meninos e meninas perambulando,
abandonados, nas suas largas ruas e avenidas. Sem
confusão e barulho no trânsito, razão do silêncio
campestre que domina os seus ares azulados. E,
principalmente, trouxe mais do que uma lembrança, uma certeza inexistente na maioria dos municípios do nosso país: os planos, os projetos, os
empreendimentos que eu vi e comprovei não serão interrompidos. Têm e terão continuidade, não
voltarão atrás. Nesse aspecto, o lugar é também
uma exceção: Zilá foi eleita prefeita em 1996;
reeleita em 2000; e teve seu vice, Carlos Alberto
Canova, e sua secretária de Educação, Rejane Luísa
Richter, eleitos, respectivamente, prefeito e viceprefeita de Três Passos, em 2004.
Assim, independentemente de arengas políticas, de pressões retrógradas e de ambições pessoais, a bonita cidade do noroeste gaúcho continuará sua irresistível caminhada rumo ao seu futuro
de prosperidade: quem aprendeu a empreender,
não pára nunca mais.
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– Quem é ele?
– É o Júlio, Júlio Barbosa, nosso bom prefeito,
de 1996 a 2004. Um empreendedor, um homem
de bem e reconhecido. Um homem premiado pelo
talento e por sua capacidade de trabalho.
– E aquela mulher ao lado dele?
– Uma legenda. Depois eu falo dela. Xapuri
tem em sua longa história, de mais de 100 anos,
os antes e os depois. Antes da seringa e depois da
seringa; antes das enchentes e depois das enchentes, antes da madeira e depois da quase destruição
de florestas majestosas...
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– ...tem antes do Chico Mendes e depois da
sua morte, morte que trouxe a vida e que fez renascer nossas florestas, a defesa dos seringais e da
vida dos homens da mata...
– Isso mesmo, e hoje Xapuri tem o antes e o
depois do prefeito empreendedor, premiado nacionalmente, o Júlio Barbosa.
Este diálogo aqui transcrito foi gravado pelo
repórter da Folha Nacional, Elton Bulhões, enviado a Xapuri, no Acre, para localizar e entrevistar
um dos maiores madeireiros da região. Ao seu lado
como guia, cicerone e repórter-fotográfico auxiliar
estava o polivalente enfermeiro, radialista e jornalista Eugênio Ramos.
– Aquela mulher com o Júlio é dona Vicência,
uma cearense que chegou aqui menina. Veio com
os pais, naquela engrenagem de exploração da mata
e de destruição de gente, os homens que, em um
tempo não muito distante, formaram o exército dos
“Soldados da Borracha”. Converse com ela.
Naquele dia chuvoso, em um dos raros momentos de estiagem, além dos dois jornalistas, três
pessoas estiveram na praça São Sebastião, um dos
mais belos retratos da Amazônia, diante do en-

contro dos dois rios que somam suas águas e correm para o norte, os rios Xapuri e Acre. Uma
daquelas pessoas era a dona Vicência.
– Quem for a Xapuri e não entrar no Restaurante Tia Vicência, é como ir a Roma e não ver o papa
– diz o guia e repórter Eugênio. – Ela, com 77
anos, faz questão de comandar a sua famosa cozinha, que oferece o prato tradicional pato, porco e
galinha caipira. Seu restaurante fica na rua 6 de Agosto, no fundo corre o rio Acre. É mais uma das pessoas que sabem bem a história de Xapuri, ela conhece profundamente. Tia Vicência prefere falar sobre a saga dos Arigós, nome dado no interior do
Brasil a pessoas tidas como bobas, daí entender Tia
Vicência que seus familiares e companheiros de viagem eram verdadeiramente arigós, afinal eles foram
enganados. Todos acharam que integrar o exército
dos “Soldados da Borracha” era encontrar o caminho da riqueza, pela extração do látex.
– Ela está conversando com Júlio, que hoje é vicepresidente do Conselho de Seringueiros, com sede em
Rio Branco, mas todos os fins de semana ele está aqui
e com certeza está marcando um almoço, um jantar
com convidados especiais, com certeza novos empre-
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endedores. Júlio continua na trilha que o marcou em
nossa história quando foi prefeito e mudou tudo.
– E Tia Vicência?
– Quando chegou a Xapuri, moça, vinha do
Nordeste, como tantos outros. Subiu até Belém
no navio Comandante Hiper. Da capital do Pará,
pegou outra embarcação para descer até onde se
encontram os rios Xapuri e Acre. Isto foi em 1943,
em plena guerra, a segunda grande guerra do século XX. Seus pais foram atraídos pela propaganda
de Getúlio Vargas de que era preciso povoar o Acre.
– Mesmo não encontrando nada do que foi
dito, já que estava em Xapuri e com dificuldade
para retornar ao Nordeste a família decidiu ficar.
Com o tempo Vicência passou a amar a cidade
que lhe dá sustento e fama com seu restaurante.

bosa – ex-prefeito, mas nós o chamamos de nosso
prefeito Júlio. É um seringueiro.
– Um seringueiro?
– Sim, ele sempre foi um homem da floresta. Júlio nasceu no Seringal Cachoeira, em
Xapuri, em 1954. Quando ele tinha 4 anos de
idade, a família se mudou para uma Colocação
perto da cidade de Xapuri, onde moraram por
2 anos e ele teve a oportunidade de estudar,
porque era perto. A escola ficava a uma hora
de viagem. Lá ele concluiu a terceira série primária.
– Ele continuou os estudos?
– Não. Quando estava com 13 anos seu pai,
por dificuldades financeiras, teve que voltar para o
seringal, dentro do que é hoje a Reserva Chico
Mendes. Julio parou de estudar e trabalhou de 68
a 88 na atividade da seringa, cortando. Vinte anos
na atividade da borracha. Não houve um único
que ele tenha parado de cortar seringa. Vinte anos
na floresta fizeram um homem.

O seringueiro virou prefeito
O primeiro homem a aparecer na praça e que
conversa com Tia Vicência é o prefeito Júlio Bar-
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Quem somos nós?
Naquela época, na floresta amazônica, o Brasil
ganhava um novo brasileiro. Aquela criança cortando a seringa, extraindo o látex, forjou um homem para a liderança. A dura batalha de formação, que temperou aquele que sairia do seringal
para administrar uma Prefeitura, tem registro.
Júlio lembrou essa época, quando se preparava para assumir a Prefeitura, e ele conta sua história.
– Neste período todo – diz Júlio Barbosa –
tivemos algumas mudanças, pela necessidade de
nos organizarmos, com a chegada do novo modelo de ocupação da Amazônia, com a entrada
das grandes empresas de agropecuária.
Foi quando surgiu, em 62, o sindicato e tivemos a criação das Comunidades Eclesiais de Base,
através da Igreja Católica. Só em 78, portanto,
dez anos depois de estar no seringal, foi que comecei a participar diretamente, tanto do sindicato
quanto das Comunidades de Base, através dos
Núcleos de Evangelização.

Iniciei este trabalho. Começou na nossa comunidade, depois diretamente na organização do
sindicato. A partir dos anos 80, a luta foi ampliada. Não era mais só o Sindicato tentando reunir
seringueiros em suas Colocações, era muito mais a
luta por uma alternativa diferente de vida, através
dos programas de educação e saúde, de desenvolvimento econômico, com a implantação de cooperativas. Eu realmente participei deste processo
todo, tanto no trabalho de saúde, quanto na educação e no estabelecimento de cooperativas.
Neste cenário, a partir de 85/ 86, com a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, no I
Encontro, realizado em Brasília, começou a discussão sobre um novo conceito de reforma agrária
para a Amazônia, voltada para a criação de reservas extrativistas. Entramos no cenário nacional, na
época do início de toda a discussão sobre a questão da ecologia e do meio-ambiente, que a gente
nem sabia o que era.
A aliança entre os movimentos sindicais e ambientalistas denominada Movimento dos Verdes
fortaleceu a luta em Xapuri, no estado do Acre, e
em toda a Amazônia.
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Surgia assim uma liderança nacional, credenciada, respeitada e dinâmica.
– Acho que tudo isto tem um sentido muito claro. Eu acho – diz Júlio – que em tudo que aprendi
na nossa organização, começando na minha comunidade, depois expandindo para o município, depois
o estado, depois a nível nacional, existe este fato que
leva a esclarecer por que hoje considero normal “sair
de dentro do seringal e chegar a prefeito de Xapuri”.
– É tudo muito simples, é uma história com muitas
alianças no Brasil inteiro, e essas alianças foram muito
importantes no nosso processo de organização e de
obtenção de resultados concretos. Ganhar a eleição em
Xapuri foi a página final de um trabalho desenvolvido
durante 20 anos. Não foi nenhuma surpresa o resultado da eleição, havia por trás de tudo a resistência, a luta,
a organização e a busca de participação da comunidade no processo de gestão política. Assim, concluo que o
mais importante é que nenhuma luta, nenhum esforço,
é uma luta, um esforço isolado, de um mas, só da sociedade, da qual todo o povo participa.

A filha vira mãe e depois avó
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A terceira pessoa era o cozinheiro João Lopes
Mendes Filho.
– Aposentei-me e comecei a viver, sobrevivi a
um banco, hoje sou bom cozinheiro, respeitado e
solicitado, sem o talento e o tempero de Tia
Vicência, mas eu conto histórias.
Ele conta mesmo e é capaz de horas a fio, ali
diante das águas dos rios Acre e Xapuri, resgatar a
história do comandante Plácido de Castro, agrimensor, medidor de terras, assim como de Fawcett,
o inglês desaparecido na selva, também agrimensor. Os medidores de terra eram os homens mais
importantes na hora de dizer – aqui é Brasil, aqui
são suas terras, aqui é Bolívia, aqui é a terra dos
bolivianos – enquanto, nos palácios de Petrópolis,
homens da nobreza brasileira e republicanos da
Bolívia dividiam e legitimavam as terras da riqueza
do Império da Borracha, o ouro vegetal do século
XIX e início do século XX.
João Mendes gosta tanto desta história como da
história do “nosso prefeito”, o empreendedor Júlio.
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– Empreendedor reconhecido e premiado, Júlio mudou tudo aqui, mudou o destino desta nossa gente e os resultados não virão daqui a 100
anos, já vieram.
João Mendes traz um de seus pratos da culinária do Amazonas e lembra o que Júlio encontrou
em Xapuri, em 1996, quando assumiu a Prefeitura
pela primeira vez, e o resultado oito anos depois,
já que foi reeleito.
– Júlio sabia das dificuldades, sabia que tinha
em mãos uma Prefeitura pequena e que, mesmo
assim, poderia construir um modelo, em curto prazo. Tínhamos uma única serraria, o Agenor era o
único madeireiro de Xapuri, a única indústria, tínhamos os seringueiros, duas usinas, uma de
beneficiamento de castanha e outra de borracha,
desemprego total.
– Era sua obsessão transformar Xapuri, criar um
pólo industrial com a madeira, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, compondo um mosaico
para o trabalho e a riqueza.
– E o que ele fez?
– Veja, com os projetos de beneficiamento do
látex, da castanha e da madeira, Xapuri obteve o

certificado internacional FSC de Bom Manejo Florestal. Cito este resultado para dizer que, com o
apoio de quem entende de projetos e de
gerenciamento, nós não falhamos, seguimos as pegadas de gente amiga da natureza e rompemos gargalos para a produção sem destruir nossas florestas.
Com o empreendedorismo dando os primeiros passos, inicia-se a possível concretização do sonho e do que está por vir. Um exemplo é a fábrica
de preservativos, que deverá empregar 150 pessoas com mão-de-obra direta, além da fábrica de pisos – tacos ou tábuas corridas – que poderá empregar 50 trabalhadores.
– Para concretização desse sonho, encontra-se
em andamento o pólo moveleiro, uma usina de
beneficiamento do látex e outra de castanha.
O governo estadual dá continuidade ao projeto da fábrica de pisos, que será a redenção do município. Faz parte do projeto de manejo, ou seja,
explora a floresta sem agredi-la. A árvore é como a
gente: nasce, cresce, envelhece e morre. Então,
nós temos que tirá-la, mas com manejo. Tira-se a
avó e deixam-se as netas e as filhas. A filha vira mãe
e depois avó.
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João Mendes prossegue:
– Sei que com a vinda de técnicos italianos em
marcenaria temos bons cursos profissionalizantes
para jovens, que não tinham ocupação na cidade.
Hoje já podem ser encontrados aqui jovens profissionais de marcenaria. Quem tinha condições mandou os filhos para estudarem fora. Por exemplo,
meu filho foi para Prudente de Morais, em São
Paulo, onde se formou em Direito. Eu o trouxe
para advogar aqui.
Dá outros exemplos:
– Na década de 70, muitos foram para Rio
Branco. Agora, eles estão esperançosos de ficar por
aqui. Meu sonho é ver a cidade crescendo e se
tornando atração turística. Eu já emprego seis pessoas e vejo na implantação do turismo ecológico
uma alternativa para Xapuri.
Os projetos das usinas de beneficiamento começaram na administração anterior de dois mandatos do prefeito Júlio Barbosa, hoje vice-presidente do Conselho de Seringueiros. Júlio foi vereador também por dois mandatos em Xapuri. Ele
entende que o governo é passageiro, mas a sociedade permanece. “Um prefeito pode até ser alie-

nado, mas nunca do contra. Ele precisa participar
dos programas desenvolvidos pela sociedade como
parceiro”, diz João Mendes.
A implantação do Pólo Moveleiro de Xapuri,
já em andamento, está sendo possível com as parcerias dos governos federal e estadual, Prefeitura,
Sebrae e ASS, que assumiram a parte logística e
técnica.
– Mesmo independente da gestão de governo,
tornam-se importantes as parcerias para empurrar o
que já está implantado. O povo espera muito da
Prefeitura. Sei que hoje o projeto anda com mais
força, após a formação da cooperativa de pequenos
empreendedores. Perder eleição não é bom, mas a
população é dona de seu destino. Os jovens que
aprenderam no pólo já estão na terceira turma e o
processo ainda é lento, mas é a maneira de os capacitar e fazê-los chegar à condição de sua própria
marcenaria. Há falta de mais cursos profissionalizantes, num momento em que o governo se preocupa
mais com o lazer e o esporte. Sei, também, que
ainda não foi possível eliminar o atravessador no
que toca às castanhas e ao látex. O povo brasileiro
ainda não faz diferença de projetos com política
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eleitoral. Às vezes vota protestando ou para agradar
a grupos. Isso foi ruim para Xapuri, que não tem
suas florestas por cultivo, como acontece no Mato
Grosso, São Paulo e Espírito Santo. Por exemplo, a
produção de preservativos com produtos nativos é
uma garantia a mais na qualidade. O administrador
municipal necessita dar espaço para outros e eu não
sou político de briga. O povo de Xapuri me adora e
em todos os finais de semana estou lá – desabafa o
ex-prefeito Júlio Barbosa.
Ele entende que a pecuária é importante para
o estado, mas que não podem derrubar mais florestas do que já derrubaram. Entende que no
momento não há clareza por parte da Universidade Federal do Acre sobre a importância do desenvolvimento do estado. A universidade se preocupa
mais com agronomia, zootecnia, geografia e educação física no campus de Xapuri, seria melhor que
preparassem os universitários para a realidade local.
Júlio chama a atenção para o pólo turístico, que
deverá ser forte contribuição para o crescimento
de Xapuri. Há interesse da população, mas depende de como age o gestor municipal, que precisa
cativar o turista que visita a região.

– Demos uma mão no processo de tornar a
cidade patrimônio mundial da humanidade, mas
não temos informação de seu andamento – finaliza o ex-prefeito.
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Aqui é lugar de florestas
Depois do encontro na praça São Sebastião,
em Xapuri, Elton Bulhões e Eugênio Ramos haviam marcado uma entrevista com a desenhista e
empresária paulista Etel Carmona, uma mineira de
Paraisópolis que foi para São Paulo e fez o seu caminho para a Amazônia. Ela chegou a Xapuri, em
2000, pelas mãos do governador Jorge Viana e do
prefeito Júlio Barbosa. Nasceu, assim, com ela, com
dona Etel Carmona, o Pólo Moveleiro, uma história de amor à floresta e um compromisso com os
homens do planeta.
Ela já fez muito nestes seis anos. Fez. E fazer
sempre tem sido seu desafio. Jovens de Xapuri viajaram para a capital paulista e aprenderam na fábri-
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ca de São Paulo a arte e o ofício da madeira. Surgiram os mestres no trabalho da madeira e o aprendizado continuado para quem trabalha.
Etel afirma:
– Estou fazendo minha parte, o resto é com
o governo, através do envolvimento de mais pessoas. É preciso que o governo incentive os maiores empresários para o manejo. Não tenho receio
do meu trabalho aqui. Eu não me envolvo com
política. No início, havia o receio do povo de
Xapuri de que eu vinha aqui por ser uma pessoa
rica, uma gringa que vinha para explorá-los. Logo
eles viram que isso não era verdade. Eu fiz questão de mostrar que vim para trabalhar. Eu os tratei com cidadania e respeito. Ainda acham que
eu sou uma mulher rica. Sou, na verdade, uma
trabalhadora.
O trabalho sob orientação da empresária, que
começou em 2000, já valeu a Xapuri o título de
primeiro projeto de manejo florestal comunitário
certificado do Brasil. O projeto fica no distrito de
Cachoeira, numa reserva extrativista. Quando da
sua implantação, ali estiveram líderes comunitários de 35 países e atrai, permanentemente, ambi-

entalistas e autoridades no assunto do mundo inteiro. A reserva é formada por comunidades que
têm suas posses de terra entre Xapuri e
Epitaciolândia.
Etel sente que sua missão em Xapuri é agregar
valores à floresta e mostrar que as árvores valem
mais em pé do que no chão.
A questão de a floresta estar no chão, da destruição das árvores, é analisada a partir da vissão
que se tem ao passar pela estrada asfaltada de acesso a Xapuri: as matas tombadas e pastos com bois
por todos os lados. Árvores centenárias queimadas, e ainda estão lá seus troncos escurecidos pelo
fogo.
Ela entende que nada disso leva a nada, “só
traz a destruição, sendo terrível para o meio ambiente”.
A vida de Etel é entre a Amazônia e São Paulo,
e a finalidade de sua empresa é a produção de móveis e peças artesanais, como brinquedos para crianças, porta-jóias, caixas de giz, entre outros.
Uma ponte de Etel para a vida, um exemplo
para os cidadãos. Ela sabe de que são capazes os
homens quando se dão as mãos.
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Júlio Barbosa, o seringueiro que virou prefeito, o
líder que saiu da floresta, reconhece o valor dos que,
como Etel Carmona, mudam a vida das pessoas.

Eugênio Ramos chama a atenção do repórter
Elton Bulhões para Irinelda Silva.
– Ela é o braço direito de Etel Carmona. Acre.
Etel é a mulher que compreendeu o desafio que é
ser empresária aqui, extrair a riqueza da floresta e
garantir a sobrevivência dela e de todas as suas riquezas.
– Irinelda é de onde?
– Ela é daqui mesmo, nasceu em Rio Branco,
mas vive e trabalha em Xapuri.
O dois caminham para o restaurante de João
Mendes pela rua do Comércio, no centro de Xapuri.
Todas as casas do centro foram revitalizadas com
o apoio do governo do estado.
– As casas tiveram reformada a parte externa, e
nesta rua em que predomina o comércio, os imó-

veis são antigos e contam a história da fundação da
cidade – esclarece Eugênio. – O governo não só
deu a tinta, como a mão-de-obra para o trabalho.
Um dos casarões ficou sem pintura. Um empresário não entendeu a proposta e resistiu, não permitindo a pintura de seu estabelecimento comercial.
– Irinelda sonha com um desenvolvimento
melhor para sua cidade e que as pessoas valorizem
os conterrâneos, e não busquem gente de fora para
ocupar os poucos empregos existentes aqui.
A mulher fala da indústria e de como defendeu
o emprego para o povo de Xapuri, destacando o
crescimento da produção de móveis e trabalhos
artísticos.
– A expectativa é de maior crescimento. Para
isso, é importante o apoio dos governantes.
Sua esperança é de que cheguem a Xapuri novos
empresários, a exemplo da patroa Etel, para que o
município conheça maior desenvolvimento. Reconhece que está tendo uma boa ocupação, mas seu desejo
é dar continuidade à sua qualificação profissional, mesmo já tendo se formado em Educação Física.
Conta que o núcleo da Universidade Federal
do Acre, UFAC, em Xapuri, está recomeçando com
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os cursos de Letras, Pedagogia e Matemática. Ela
não deseja largar o emprego, mas conjugar horários para fazer outro curso.
No galpão da empresa, que funciona no pólo
moveleiro na periferia da cidade, todos consideram que há um desafio maior do que a implantação de indústrias, “aqui construímos um exemplo,
somos uma célula de outras semelhantes que devem se propagar pela Amazônia”.
Irinelda apresenta Aldenor Ferreira da Silva.
– É a peça chave do projeto da formação de
jovens na área de marcenaria em Xapuri. É o administrador da Organização para o Desenvolvimento Econômico-Social Sustentável (ODESS), que
tem participação ativa em nosso dia-a-dia.

Este projeto abrange não somente a área de
marcenaria, mantém uma creche com 120 crianças de idade entre três e quatro anos. Orgulhoso,

o administrador garante que a creche já se encontra em nível europeu. E acrescenta:
– Pelo aprendizado na marcenaria já passaram
duas turmas de jovens, rapazes em sua maioria.
Em março de 2006 entrou para a oficina a terceira
turma. Eles recebem formação prática e teórica visando o projeto sócio ambiental, dando continuidade à proposta de que a floresta dê sustentação
de vida tanto ao homem do campo como ao da
cidade.
Aldenor não é marceneiro e a oficina fica por
conta do mestre Raimundo Graça Severiano de
Freitas: são mais de 33 anos de experiência no Senai.
Aldenor cuida da parte teórica como professor, lecionando conhecimentos gerais da região do
Xapuri, do Acre e do Brasil. Leciona, também,
Matemática, considerando fundamentais os cálculos para a feitura dos móveis.
O Pólo Moveleiro de Xapuri já alcançou reconhecimento nacional e internacional. Aldernor ressalta a parceria com uma ONG italiana que ajuda
na parte administrativa, o que tem possibilitado
alcançar o objetivo básico do projeto, que é o de
transformar jovens carentes em marceneiros pro-
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fissionais, como já aconteceu nos últimos dois anos.
A cada ano, forma-se uma turma que, ao deixar o
pólo, está capacitada para montar uma nova empresa.
O ensino para os jovens não é apenas como
trabalhar a madeira, mas de consciência de uma
sociedade sustentável tanto na área rural como na
urbana, em busca da preservação da floresta e da
cidade. Aldenor considera que o Sebrae é fundamental na parceria com a ODESS, especialmente
no contato com os segmentos sociais, fomentando a necessidade de dar formação aos jovens. Além
da capactação técnica, ali se formam empresários e
todos participam da compra de material e da venda dos produtos, com conhecimento da parte administrativa.
A cargo da ODESS estão a montagem de novos galpões e a compra do material a ser trabalhado, com pagamento parcelado. Os jovens marceneiros começam a pagar 40% do valor do material que lhes foi destinado, a exemplo do
maquinário, e devolvem parceladamente para a
ODESS os valores devidos, como se faz em uma
cooperativa.

Participaram, como instrutores voluntários,
mestres marceneiros do conhecido pólo moveleiro
de Como, na Itália.
A área moveleira tem a parte da ODESS e da
AZ, de propriedade de Etel Carmona. O pessoal
que cuida da extração na mata não manda toda a
produção para o pólo moveleiro, que ainda não
tem capacidade de trabalhar toda a matéria-prima.
Boa parte da madeira, da castanha e do látex é
vendida para São Paulo, outros estados e até outros países.
No caso da castanha, o extrativista colhe, quebra e vende em sacas para a cooperativa. O mesmo
acontece com a borracha, sendo que uma parte
do látex vai para a usina de Xapuri e outra para
Sena Madureira. Mas o administrador do pólo industrial tem esperança de um dia comprar todo o
material vindo da mata.
Entre os novos formandos está uma mulher.
Mafra Virgínia tem 19 anos e é da terceira turma
de marceneiros. Ela afirma que ainda não tem coragem de montar uma indústria sozinha.
Recebe, por mês, mais de um salário, dependendo de sua produção. Seu grupo, quando tem
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muito trabalho, passa mais tempo no galpão, o
que aumenta o retorno financeiro.
Ao seu lado, Armando Araújo, também um
jovem profissional, acha que já dá conta do recado em uma marcenaria. Sua esperança é conseguir
um mercado maior para a colocação do que sua
turma produz. Tanto Mafra quanto Armando já
trabalham em outro galpão cedido pela escola.
Todos os futuros empresários-marceneiros garantem que, se não tivessem aprendido a profissão,
estariam ociosos, pois não pretendem sair de Xapuri.
Para o mestre marceneiro, formado pelo Senai
na década de 60, o amazonense Francisco Patrício,
em Xapuri desde 2003, na vida o que se busca é o
resultado, daí a necessidade de analisar bem a produção.
– Com o incentivo que estes jovens vêm obtendo, eles podem progredir e ter grande esperança de um futuro melhor. As turmas que chegam
para aprender marcenaria não dão trabalho, já possuem um bom nível de formação.
Entre seus conselhos para aqueles jovens está o
de que é preciso pensar no mundo, não trabalhando apenas visando Xapuri, mas para chegarem aon-

de querem, eles precisarão ter força de vontade e
perseverança.
– O que temos, o que conquistamos ainda é
só um pouco da realidade, mas já é um sonho ver
esse projeto ser realizado.

É ali na praça dos Dois Antigos Grandes Rios,
o rio Acre e sua cor ocre e o rio Xapuri e suas
águas verdes, também chamada de Praça São Sebastião, que se traçam todos os caminhos. Rios
traçados pelas velozes voadeiras, grandes balsas que
conjugam o avanço dos homens; também pelas
estradas abertas na floresta, como chagas, atravessando fronteiras e agora ligando oceanos. Ali passa
o caminho que unirá o Atlântico ao Pacífico – uma
nova fronteira de nações e de novas riquezas.
No mais, o destino de Xapuri fica nas mãos de
São Sebastião, na esperança de conseguir graças,
muitas graças, entre elas a de fazer, de construir
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esse futuro, que hoje mobiliza o povo acreano, e a
esperança do emprego. Por trás da devoção está a
realidade do rendimento financeiro com as festividades do dia 20 de janeiro, consagrado ao santo.
É ainda hoje a data em que mais se compra e
mais se vende na cidade, com a presença de pequenos, médios e grandes comerciantes. E é a Associação Comercial que constata o movimento financeiro, com lucros tanto para os camelôs como
para os donos de hotéis e pousadas. Os restaurantes e as lojas ficam bem movimentados entre os
dias 17 a 21 de janeiro, e há quem compare a
cidade a Veneza no período medieval.
As ruas ficam cheias de pessoas trançando por
entre barracas. Elas vêm de todos os lados, especialmente dos municípios de Brasiléia e
Epitaciolândia, os mais próximos de Xapuri, até
mesmo de Cobija, a capital do Departamento de
Pando, na Bolívia, na fronteira com o Brasil e a
menos de 60 quilômetros de Xapuri, como conta
a revista que descreve o Centenário de Xapuri,
publicada pela Prefeitura Municipal.
Milagre ou não, uma realidade é que muitos
acreanos estão voltando, uns para ficar, outros sem-

pre passando uma temporada na “boa terra”. Não
é o caso de Armando Nogueira, jornalista, nem dos
ex-ministros Adib Jatene e Jarbas Passarinho, nem
de Glória Peres, a novelista da Globo, que cresceram em outras terras. Eugênio Ramos voltou para
o Acre, como muitos outros profissionais. Técnico
em enfermagem é também radialista e jornalista.
Eugênio diz que Xapuri é uma terra promissora, uma cidade conhecida em nível mundial. Este
reconhecimento é um fator positivo e está ligado a
causas que a humanidade e os principais órgãos
internacionais valorizam.
Por sua vez, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços Agrícolas de
Xapuri, João Honorato Cardoso, entende que as
pessoas estão se unindo mais, “todos buscam parcerias que agreguem valores de renda e crescimento”.
As parcerias, segundo pensa, devem ser buscadas com os poderes executivos, envolvendo todos
os processos de economia de Xapuri, visando a um
futuro melhor e integrando todas as forças.
No caso da Associação Comercial, ressalta João
que o comércio tem poder muito grande em uma
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cidade, mas que é importante que as pessoas que
trabalham no comércio reconheçam esse seu papel
e sua força de estar buscando as parcerias certas.
Jovem, ele tem, também, um sonho para a sua
Xapuri. Deseja que as pessoas comecem a se integrar e a entender melhor todo o processo de desenvolvimento do município. Ele diz que o setor público tem apoiado as instituições, os organismos e
movimentos sociais, e que o mais importante que
as pessoas deveriam estar dizendo hoje é “quais são
seus problemas, discutindo e indo atrás de alternativas, em vez de perguntarem o que nós precisamos”.
Na visão do líder comercial, a comunidade de
Xapuri, como muitas comunidades, vive uma cultura
muito antiga e que precisa ser mudada, mas é com
tempo e muito trabalho. O prazo necessário para
essa mudança, previsto por João, não é imediato.
– Aqui esta mudança começou há seis ou sete
anos, em cima da necessidade de agrupar forças e
de se organizar. Essa visão, – explica João – foi
trazida por um grupo de jovens do setor comercial, o que permitiu sonhar com novos tempos.
Para ele, o Sebrae é um dos parceiros mais fortes hoje no Acre, estando instalado em todo o

estado, trazendo palestras, treinamentos participações e, aí, fazendo um trabalho de pé no chão em
Xapuri e em todos os demais municípios com destaque para o associativismo.
– Os habitantes da cidade, um tanto individualistas, já começaram a mudar. Estamos fazendo um trabalho para que essa cultura mude
e que todos venham participar do associativismo.
– Em negócios não há milagre, há trabalho –
observa Elton Bulhões afirmando, mas, como pareceu uma pergunta, Eugênio completou.
– Há um milagre comercial, em Xapuri, todo
20 de janeiro. É o dia de São Sebastião.

O encontro com o madeireiro Capistrano
Bueno de Assis fora marcado para o restaurante de
João Mendes. Era o principal objetivo da viagem
de Elton Bulhões ao Acre.
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– É um experiente empresário, conhecemo-nos
na Suíça. Sua visão soma-se à de Etel Carmona.
Este passou por todas as fases da extração predatória da madeira ao atual estágio de conservação e
manejo, tão importante para toda a região.
Na Estância, o dono João Mendes oferece produtos da floresta, desde a famosa mistura de mel
silvestre com guaraná e mingau de banana, até a
tapioca e cuscuz, que imita a broa de fubá dos
mineiros.
Juntam-se a ele, em Xapuri, outros cinco restaurantes, dois bares maiores e dois salões de forró.
É uma cidade tranqüila. O último homicídio se
deu há mais de um ano por questões familiares.
Furtos são poucos. Droga, pouca. Devido ao escasso serviço, apesar de alguns inquéritos em andamento, a polícia civil de Xapuri conta apenas
com um escrivão e três detetives. O delegado fica
em outra cidade maior e quase não vai por ali. A
polícia militar tem, na guarnição de Xapuri, um
cabo e dois soldados.
Em seu comércio, bar, restaurante, pousada, João
Mendes oferece também suas histórias. O filho de
nordestinos, cujos avós foram para o Amazonas,

fugindo de mais uma das tantas secas, nasceu no
Acre e conta com orgulho a difícil luta do exército
dos “Soldados da Borracha” de que seus pais fizeram parte. São homens que construíram naquelas
florestas fechadas e isoladas um Brasil diferente.
– Naquela época, o Acre ainda pertencia à Bolívia – ele fala, já assumindo sua face de contador
de histórias. Os pais de João Mendes chegaram
para cortar seringueiras em busca do látex.
– Os bolivianos não faziam este tipo de serviço,
que dá muito trabalho no meio de uma selva que
suga e devora os trabalhadores. Uma tarefa desproporcional, um desafio diário em que muitos tombavam, onde as doenças, notadamente a malária, consumiam centenas, milhares de seringueiros. A Intendência, montada pelos bolivianos era em Xapuri,
então território da Bolívia, e cobrava altos impostos
com feroz controle, sobre a produção, que não tinha outro canal de escoamento, sernão o rio”.
E o xapuriense João Mendes conta outros
momentos da histórica luta pela independência do
Acre. Baldes, canecas, facas, botas, chapéus, serras
e espingardas ornamentam a varanda da Estância,
verdadeiro museu da atividade dos seringueiros.
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Ao contar uma breve história da independência, João Mendes retorna à sua Xapuri de hoje para
destacar a força dos cidadãos na busca do desenvolvimento do município.
Ele sente-se orgulhoso em dizer: -A Xapuri de
hoje melhorou muito.
Sua economia era o seringal, com os seringueiros sofrendo muito para coletar o látex. Não havia
estrada de acesso à selva e o meio de transporte era
apenas o rio Acre. A outra maior riqueza do lugar
é a castanheira; dois fatores de subsistência pelo
extrativismo na mata.
Com a abertura da BR-364, que passa por
Cuiabá, com o objetivo de ligar o Acre à Bolívia e
ao Peru, saindo no Oceano Pacífico, muitos seringueiros deixaram Xapuri, indo para Rio Branco. A
estrada incrementará o turismo ecológico na região.
– O brasileiro gosta de ir a Cuzco, no Peru, e
no caminho, conhecerá Xapuri. Esta rodovia permitirá a exportação de madeira e carne bovina,
pois grandes pastagens e imensos rebanhos se alastraram pelo Acre afora.
E prossegue:

– Estamos na fase de busca de uma economia
sustentável. Não contentes com a retirada do látex,
os seringalistas passaram a derrubar as matas para
exportar madeira. Entendemos que é possível explorar a Amazônia sem agredi-la.
João Mendes conta que Xapuri é hoje uma cidade em busca do desenvolvimento sustentável,
através do empreendedorismo.
– Pode-se dizer que a luta continua lenta, mas
há sonho e esperança. É possível que, com as ações
dos governos federal e estadual, Xapuri ache o caminho do desenvolvimento, daí a busca e o encontro de parcerias quando damos os primeiros
passos rumo ao desenvolvimento social.
Quem entra hoje em Xapuri, logo depara com
a maioria de casas de madeira, algumas no estilo
palafita. Os telhados são de latões em forma de
telha e várias casas já receberam amianto.
Xapuri, parece ser um lugar pacato, e é. Sua
população, consciente, sabe bem o que quer, garante João Mendes.
As casas de palafita estão bem conservadas,
especialmente as da Rua do Comércio, e formam
um berço da cultura brasileira e um conjunto
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arquitetônico admirável que já pode dar à cidade o título de Patrimônio Mundial da Humanidade.
– Seremos e somos um patrimônio da humanidade, mas aqui se operou outra grande transformação, que foi a administração de oito anos
do prefeito Júlio Barbosa, de 1996 a 2004. São
projetos que buscam a sustentabilidade a partir
do manejo florestal comunitário. Com estas ações
iniciadas em 1996, concentra-se a população na
busca de empreendimentos sustentáveis, com foco
no uso racional dos recursos florestais, em direção à geração de empregos e de renda para aqueles que ali vivem.

– Aí está o Capistrano Bueno.
Levantei-me para cumprimentar o empresário
da madeira que conheci há algum tempo no aeroporto internacional de Genebra, numa madruga-

da de janeiro, em pleno inverno do hemisfério norte, com frio de 10 graus negativos. Naquela noite
e madrugada, enquanto aguardávamos o vôo para
o Brasil, ele me concedera uma entrevista e agora
iríamos a uma nova etapa.
Pensando naquela entrevista e no ano em que
eles se encontraram, Elson perguntou.
– 1996? 1995?
– Janeiro de 96 – disse o empresário.
– Lá estávamos protegidos por roupas pesadas
– disse Elton.
– Aqui, temos que nos proteger do calor e de
mosquitos.
– Com roupas também.
Capistrano Bueno discutira com veemência a
ocupação da Amazônia por grupos internacionais,
centrando suas análises de empresário com experiência internacional na discussão de uma política
adequada, em que a comunidade nacional tivesse
participação efetiva e em que ficasse claro para todos os desafios daquele momento, com o mundo
envolvido pelas imposições da globalização.
– O ponto forte da Amazônia é a atividade
florestal.
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– É. É a sua riqueza, por isso os grandes grupos empresariais que desenvolvem atividades com
alta tecnologia no mundo inteiro, têm oportunidade de chegar aqui ao Brasil através da Amazônia. Exemplo disto são a Malásia, a Tailândia e a
Indonésia, que há décadas investem no mundo
inteiro, garantindo para si reservas de florestas
tropicas e já conseguiram na África, estão conseguindo na América Central e vão conseguir no
Brasil e em toda a América Latina, principalmente
no Brasil, Colômbia e Equador.
– Investimentos altos?
– Empresários investem 300 milhões de dólares na atividade madeireira, com alta tecnologia,
com aproveitamento completo de tudo. Para nós
não se trata estabelecer políticas de incentivo de
crédito, mas do incentivo tecnológico.
– Qual é o gargalo?
– O grande gargalo de tudo isso, no meu ponto de vista, é a qualidade do investimento
tecnológico, que é muito ruim. Se você não tem
um produto de boa qualidade, não coloca no mercado internacional com muita facilidade. A madeira produzida na Amazônia, quando há exploração

de forma errada, quando o beneficiamento é feito
de forma inadequada, o que acontece? Uma madeira que é de alta qualidade acaba como produto
de segunda. Qualidade destruída pelo transporte
inadequado e somam-se ainda problemas de clima, de armazenamento, deficiência de tudo, até
de qualidade de mão-de-obra. Então tudo resulta
em desperdício total. Não se trata de identificar
culpados, porque o que acontece é ruim para todos, é ruim para o governo, para os empresários, é
ruim para a população e para todo o ecossistema.
Para João Mendes, a solução está na ampla discussão de todas estas questões, abrindo o leque do econômico, do social e do político, “sem aquela coisa do
corporativismo”, como bem falou o nosso prefeito Júlio
Barbosa, ao assumir pela primeira vez a Prefeitura de
Xapuri, quando disse que tínhamos que acabar com
discussões isoladas, com o madeireiro discutindo pra
lá, o pecuarista pro outro lado e os seringueiros pra cá;
hoje a preocupação é de que esta discussão tem que
ser de todos e com as comunidades.
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Cada seringueiro tem suas histórias
BR-317, a Estrada da Borracha, agora também a Estrada do Boi. Eu também tenho minha
história para contar, mas não é a história da estrada. É a história da floresta nas margens da estrada.
Estou na estrada de volta a Rio Branco, capital
do estado do Acre, onde se constrói não só uma
nova rodovia ligando oceanos, mas onde também se
constrói uma nova civilização, e para se ter uma nova
civilização há que elaborar novos conceitos sobre o
homem e sobre a sociedade, e ele ali está, o conceito
de florestania, os direitos do homem da floresta, o
homem diferente do homem da cidade, o homem
cidadão. Agora, temos o homem e a sua florestania.
A estrada é um imenso corredor asfaltado com
poucos buracos nas pistas. Quilômetros em retas
sem cruzar sequer um veículo. Dos dois lados perde-se na contagem quem quiser saber quantos bois
há em cada divisão de pasto.
Observa-se, por entre os rebanhos, os tocos de
árvores de até 80 centímetros de diâmetro, todos
incinerados.

Não contentes com os cortes, atearam fogo
aos troncos para a morte lenta das árvores.
Os troncos ficam dispersos pelo vasto verde nos
meses de dezembro a junho. Não se sabe se é por
crença, mas os criadores inserem um garrote preto
no meio dos nelores brancos à espera da engorda
natural com capim.
Vejo as castanheiras, elas atingem mais de 35
metros de altura e são risco para o rebanho. Na
época da frutificação, os cachos caem ao solo e
caso atinjam algum novilho na cabeça é morte
certa, no lombo ou dá contusão ou afeta a espinha.
De tempo em tempo, faz-se a vermifugação
para que o rebanho continue competindo com a
madeira de lei da Amazônia brasileira. Não é mais
comum naqueles corredores ver os macacos-pregos e nem mesmo os esquilos que se alimentam
de castanha.
Um pacote de castanha de dois quilos custa
R$ 2,00 na Cooperativa dos Castanheiros. É quase o mesmo preço da que fica nas sacas empilhadas
nas bocas das matas, até onde dá para chegar o
automóvel. Depois, só tratores, caminhões ou ca-
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minhonetes mais fortes. Em época das chuvas, o
acesso às bocas de matas é feito por tratores ou no
lombo de jegues.
E cada seringueiro tem suas história para contar, enfurnado dias e dias em pleno matagal, dando
corte nas seringueiras centenárias que ainda estão
de pé, em busca do látex que escorre primeiro para
dentro da canequinha e depois é levado para o balde. Com muito fogo, em seguida passam a formar
as bolas de borracha já semelhantes aos pneus de
carros. Ganham as formas definitivas nas fábricas de
pneus. Orgulho daquele povo é o nome Xapuri
numa marca famosa de pneus. A mercadologia funcionou e a fábrica vendeu muito.
Anda-se mais para obter o látex, embora pequenos sítios à beira dos corredores de asfalto matem a
saudade dos aposentados, que insistem em ter matas de seringais, visto que podem ser replantadas
como acontece em outros estados. A diferença é
que os seringais nativos oferecem melhor qualidade
do látex que os cultivados fora de seu habitat.
E a vida continua seguindo no Xapuri, que
busca sustentação para seus filhos com base no
manejo controlado da exploração da floresta sem

danificar o meio ambiente. É a orientação para os
moradores e produtores que vivem em assentamentos agroextrativistas no coração acreano.
Na cidade, a luta é pela transformação do que
a floresta oferece. E apenas com ela é que Xapuri,
por exemplo, manterá sua população, embora o
turismo ecológico possa ser um grande negócio.
Para isso ainda há que ter muito preparo, do que
se encarrega a Universidade Federal do Acre, que
mantém um núcleo quase fechado por falta de alunos na cidade dos xapurienses.
A maioria dos estudantes é de filhos de seringalistas e muitos buscam oportunidade de emprego em outros estados. Eles voltam por se sentirem
mais à vontade perto da família, o que tem servido
de base para a manutenção da cidade, aliada ao
rendimento de pensão dos pais aposentados.
É por tudo isso que se busca uma saída para
Xapuri e há seis anos, desde 2000, vêm sendo implantados vários projetos que serão alento para a
mão de obra jovem desempregada da cidade.
Vem à minha cabeça agora a figura de Luiz da
Silva Pereira, seringueiro. Ele é presidente da Cooperativa Agroextrativista de Xapuri, a CAEX.
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A cooperativa foi criada pelos produtores
que queriam sua independência e sair da mão
dos atravessadores. Todo o objetivo era voltado para os associados venderem melhor seu produto.
Ainda na estrada, lembrei do Chico, a última
pessoa de quem me despedi ao pegar o caminho
de volta a Rio Branco. Chico é funcionário municipal aposentado. Francisco Silva de Oliveira, exvigia da Casa Branca, onde funcionava a Intendência da Bolívia no início do século XX, à beira
do rio Acre. Como vários outros xapurienses, orgulhosos do seu estado e da sua história, Chico
sabe bem a história e guarda os nomes daqueles
que lutaram para tornar o Acre independente da
Bolívia.
Nascido no seringueiro de Santa Fé, distrito de
Xapuri, também conhecido por “Colocação”, ele
lembra que é costume o seringueiro pôr um nome
no seu pedaço de terra. O dele era o seringal da
“Revolta”.
Chico chegou a Xapuri aos 19 anos, depois
que o pai morreu em 1959. Sua lembrança era de
que toneladas de látex extraídas de 62 seringais

eram mandadas para Belém, no Pará, por navio,
quando o rio Acre era mais caudaloso.

Um carro se aproxima e pára; vai para Xapuri.
São agentes comunitários treinados pelo Serviço
Brasileiro de Apoio A Médias e Pequenas Empresas (Sebrae). Eles vão clareando os caminhos da
sustentação de um povo que quase perde o rumo
do viver bem.
– Hoje, há na sociedade xapuriense a consciência da importância do gestor. Há o reconhecimento de que a política passa, mas as realizações
continuam.
São palavras do ex-prefeito de Xapuri, Júlio
Barbosa, que esteve à frente da cidade de 1996 a
2004.
E é nas palavras de alguns de seus filhos que se
vê como o município volta às origens na busca da
exploração sustentável de seus bens naturais. É um
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exemplo que precisa ser conhecido pelos demais
pequenos municípios brasileiros que ainda não encontraram a saída para o crescimento que garanta
a seus filhos uma boa qualidade de vida.
A receita de cada participante direto dos projetos empreendedores não termina com a esperança
e já há os que entendem como é importante sonhar com os pés no chão. Suas lideranças acreditam na solução local pelo empreendedorismo.

Capítulo V
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Um adolescente deixa seu pequenino município de Cabaceiras, no Cariri paraibano. Pede bênção ao pai e à mãe e é abençoado com lágrimas
escorrendo no rosto dos três. Segue de caminhonete, único meio de transporte em 1979, para
Campina Grande, a 69 quilômetros de sua cidadezinha. A poeira da estrada cobre o que fica para
trás. Em sua cabeça um só pensamento: vencer e
vencer.
Na segunda cidade da Paraíba – Campina Grande – seu lugar já estava reservado no ginásio. Logo
começava a se dar conta de que a vida ali não era
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tão sofrida como em Cabaceiras. O povo tinha
mais conforto, daí sua segunda angústia: estava
vivendo melhor que os seus.
A caminho da vitória, custasse o que custasse,
logo estava participando do movimento estudantil
de sua escola, o que mais tarde o levou ao Centro
Acadêmico e ao Diretório Central dos Estudantes.
– Neste fim de semana vou voltar a Cabaceiras.
Oh, saudade!
O dinheiro, sempre curto, não permitia, apesar
da pouca distância, visitas semanais à sua cidade.
Mas Arnaldo Júnior economizava no lanche, no
almoço, e ia tratando de juntar os troquinhos que
garantiriam, na falta de uma carona providencial,
o embarque na camionete.
A estrada é de terra e o calor não tem piedade
de ninguém naquela região do Cariri, e, como a
viagem era quase sempre de carona – em carroceria
de caminhões, ou na caminhonete de passageiros
– a cabeça esturricava.
Uma vez em Cabaceiras, parava pouco em casa.
– Puxa, Arnaldo, nós morremos de saudade e
você quase não fica com a gente – reclamava a
mãe.

O sangue empreendedor do jovem já fervia nas
veias. Queria era passar pelos sítios, conversar na
praça, participar das reuniões comunitárias.
Como melhorar a realidade de seu povo, era a
pergunta que ele mais fazia a si próprio. Solução,
havia de ter. E ele, inquieto por natureza, não era
homem de se conformar com uma triste sina. Seu
povo haveria de conhecer dias melhores.
O famoso Projeto Rondon, no auge naquela
época, o fisgou, por intermédio de um padre, para
participar, em nome de Cabaceiras, de atividades
relacionadas a pesquisas e organização social.
Arnaldo já cursava Letras na Universidade de Campina Grande. A oportunidade foi o ponto de partida (e fundamental) para sua vida política. Vivia
no meio de gente ligada às mais diversas formas de
movimentos comunitários: gente de sindicatos rurais, pastorais de base, partidos políticos de esquerda. Nos encontros, os grupos de jovens ajudavam
na preparação, avaliação e planejamento das ações
dos projetos.
As reuniões, realizadas nas dependências do
convento Ipuarana, na cidade de Lagoa Seca, seguiam até altas horas. Arnaldo saía animado pela
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certeza de que tudo é possível, desde que lutemos
pelos nossos ideais.

Aos 18 anos, o moço de Cabaceiras decidiu
tomar um caminho definitivo. A intenção era a
mesma de sempre: resolver os problemas de seu
povo do semiárido Cariri. Candidatou-se a vereador em Cabaceiras, pelo PSDB. Sua iniciativa era
ousada e impactante, mas encarada pelos políticos
da época como coisa sem seriedade.
– Um menino de 18 anos se metendo a fazer
política! – zombava uma velha raposa da região.
Estava certo de que todo aquele arroubo não
passava de entusiasmo juvenil.
– Não vai longe; daqui a pouco ele mete os pés
pelas mãos, fica apavorado e corre para a barra da
saia da mãe! – divertia-se outro.
A família de Arnaldo não tinha nenhuma tradição
política. Era gente simples. Ele foi o primeiro a envere-

dar por essa trilha. Faltava dinheiro, estrutura, mas sobrava idealismo e vontade de vencer. Indiferente aos
comentários, gastando os solados dos únicos sapatos,
andava pelas ruas e comunidades, a pedir votos. Ia ora
a pé, ora de bicicleta, ou pegando carona em carros,
motos e caminhões. Numa verdadeira via-sacra, conseguiu visitar grande parte do povo do pequeno município, levando seus propósitos como candidato.
E foi assim que o menino venceu as raposas. Em
1986, era um dos vereadores mais votados na região.
Começava, desta forma sua atividade política, em linha direta com as aspirações do povo de Cabaceiras.
Após tomar posse, Arnaldo ocupou importantes
funções na Câmara Municipal. Logo no início, se
tornou vice-presidente da mesa diretora. Ainda no
primeiro biênio, foi presidente e relator das principais
Comissões Legislativas Permanentes. Já no segundo
biênio, conseguiu eleger-se presidente da casa. Partiu
para o segundo mandato de vereador em 1992, sendo reeleito com votação superior à do primeiro. Mais
uma vez foi escolhido presidente da Câmara, sempre
incluído nas principais atividades da população.
O nome de Arnaldo crescia de forma impressionante. Era ele o candidato preferido daqueles que
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almejavam por mudanças e enxergavam no idealismo e na determinação do jovem vereador um
caminho de futuro para sua terra.
– Conseguir a vaga de candidato na estrutura
conservadora da época foi mais difícil que disputar
a eleição – comenta Arnaldo.
Torna-se o prefeito mais jovem da história de
Cabaceiras e o primeiro vereador elevado à condição de administrador municipal.
Quatro anos mais tarde, com a possibilidade
de reeleição, o menino sonhador veio a ser o candidato e recebeu 70% da votação, maior percentual
já conseguido por um prefeito em Cabaceiras.
No segundo mandato se inseriu ativamente no
movimento municipalista da região do Cariri e do
estado da Paraíba. Foi presidente da Associação
dos Municípios do Cariri Paraibano (AMCAP) e
secretário-geral da Federação das Associações dos
Municípios da Paraíba (FAMUP). Continua filiado
ao PPS, exercendo função de secretário-geral do
partido no estado.

Vergonha da terra

232

Ao tornar-se prefeito, o menino pobre do Cariri
ainda assistia, entristecido, ao espetáculo dos
conterrâneos deixando a terra natal, engrossando
a fileira do êxodo, um dos maiores da região do
Cariri. O fato lamentável deixava cada vez mais
baixo o nível de auto-estima da população. Os jovens já se sentiam constrangidos de dizer que eram
filhos daquela terra.
– Tô indo, Arnaldo. Aqui não tem nada pra
gente fazer.
– Mas, se todos nós pegamos a estrada, como
é que fica?
– Sabe, tem dia que me envergonho de minha
terra. Nenhuma chance pra gente.
Ao ouvir isto de um de seus amigos, Arnaldo
sentiu-se diante de um desafio maior que ele, maior que o Brasil, até então sempre chorando seu
Nordeste e não lhe dando chances de crescer.
O jovem prefeito não tirou da cabeça o depoimento do amigo. Sentia que, para o administrador de uma cidade, estado ou nação, só há dois
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caminhos: acomodar-se diante dos obstáculos ou
enfrentá-los de peito aberto. Era preciso impedir o
êxodo, evitar criminalidade e prostituição, era preciso dar esperanças a seu povo.
Como arma, ele tinha a seu favor a juventude.
Sem ilusões ou fantasias, sabia que a solução só
viria com muito trabalho e dedicação, para a superação dos graves e antigos problemas da cidade.
O caminho já não era aquela estrada poeirenta
de quando deixou Cabaceiras na carroceria de uma
caminhonete. Precisava seguir o rumo da
criatividade e começar logo a transformar aquela
paisagem esturricada pelo sol inclemente, aquele
chão quase deserto, em atração para quem não
conhecia o semiárido paraibano.
Começou a pensar no que via quando a poeira
baixava na estrada de terra, por onde deixava e voltava à sua Cabaceiras. Viu nos lajedos esbranquiçados, na vegetação da caatinga, na hospitalidade de
seu povo e nos encantos naturais, repletos de personagens fascinantes, o primeiro passo a caminho do
progresso. Estava naquela gente humilde, vítima das
prolongadas estiagens, o caminho do resgate da
auto-estima que faz brotar a cidadania.

Arnaldo via dali um Brasil de costas para a dura
realidade de uma região que amargou décadas de
desprezo, mas que gerou enredos baseados em
lembranças amargas e belas, como o próprio Auto
da Compadecida, de Ariano Suassuna; primeiro,
espetáculo teatral aplaudido no mundo, depois
mine-série e, posteriormente, filme, rodado em
Cabaceiras.
Arnaldo via, mas não perdia a fé, aquela que, já
disseram, remove montanhas. A ordem era construir, mas o que construir com aquele povo escravo das políticas assistencialistas e paternalistas? Era
preciso levar àquela gente a liberdade de ousar, de
criar e de agir.
E o prefeito desafiava: que arda o sol trazendo
a sequidão que aniquila os fracos, mas o que ele
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buscava deveria funcionar nem que fosse como
simples esperança de dias melhores. Arnaldo sentia
que o progresso beirava Cabaceiras, como vários
outros municípios do Cariri. O bastante era
encontrá-lo. E o encontro se deu com os berros
de animais dóceis, produtivos, berros que cortam
a caatinga e sinetes que entoam o mesmo som no
pescoço do bode.
Arnaldo via que Cabaceiras possuía um grande
rebanho de caprinos e ovinos, e ainda, que esses
animais se adaptavam perfeitamente às condições
ambientais da região. Os bodes ali, pastando, berrando, bem à sua frente. O prefeito tem uma visão, clara, real: estava ali, o tempo todo, a saída. O
bode é a fonte de renda de Cabaceiras. O bode
traria empregos ao município.
Criado em praticamente todas as casas, o animal garantia o sustento da criançada, fortalecia os
ossos dos velhos. De agora em diante, seria o produto principal do Cariri.
– O Sul vive de bois. Eles vendem o leite, exportam a carne e ainda lucram com os subprodutos.
Em Cabaceiras, com os bodes, não será diferente.
– repetia o prefeito.

Lá estava ele, ora encorajando, ora mostrando
o benefício que o bode levaria aos municípios da
região. E não faltaram os incrédulos, a turma do
contra, aqueles que nem mesmo tentam, preferem apostar no fracasso.
– Isso não é boi, Arnaldo.
– Mas é muito melhor – sorria o prefeito –. No
estrangeiro, há lugares onde comem muito mais
carne de bode e de carneiro do que de boi ou
porco. Pode acreditar que vai dar certo.
E deu. O animal se tornou a salvação do Cariri.
Se houve quem dissesse que em terra de homem
bode é rei, esse blasfemou, pois a religiosidade na
caatinga é canto de fé e realização. O prefeito reconhece que rei é o Senhor. Mas logo abaixo dele,
no sertão, o bode é quase como a vaca na Índia:
uma entidade sagrada.
Pouco a pouco, a população de Cabaceiras começou a entender que era necessário o aproveitamento correto de potenciais locais. Começava a
iluminar o semiárido a certeza de que o caminho
real para o trabalho e a geração de renda é através
do desenvolvimento de forma integrada e sustentável.
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O bode tornou-se objeto de estudos e pesquisas em várias partes do país. Em Cabaceiras, mais
importante que os bois do Sul, aproveitado do casco ao chifre. O Projeto de Aproveitamento da
Cadeia Produtiva da Ovinocaprinocultura da cidade desdobrou-se em várias ações combinadas. Surgiu então uma série de programas.
O Programa de Beneficiamento da Pele ensinou ao povo técnicas de curtimento e transformação em artesanato. A arte de curtir a pele
e utilizá-la na confecção de produtos que integram a indumentária do cavalo e do vaqueiro,
uma cultura centenária do município, estava praticamente abandonada. Os jovens não se animavam com a atividade. Queixavam-se do cheiro forte, das péssimas condições de trabalho e
do baixo rendimento gerado. No primeiro ano
de seu mandato, Arnaldo começou a reunir-se
com artesãos e curtidores.
– O único caminho para mudar essa realidade
é a organização, que só uma cooperativa pode nos
oferecer. Com o cooperativismo, o associativismo
e a integração chegaremos a algum lugar. Sozinhos, será difícil.

O discurso do prefeito, naquelas reuniões, surtiu efeito. Em 1998, era criada a Arteza-Cooperativa dos Artesãos e Curtidores de Couro de Ribeira de Cabaceiras. Com ela, vieram os bons parceiros e os cursos de capacitação, como o de modelagem e desenho que ampliaram as possibilidades de
produção dos artesãos. Os tempos de produtos
exclusivamente voltados para os vaqueiros ficaram
para trás. A pele de bode tornou-se, então, material para confecção de cintos, sandálias, bolsas, bonés, chapéus e adornos como colares, pulseiras e
brincos.
A Arteza atraiu para o município importantes
parceiros, que, hoje atuam de forma integrada, por
meio de um grupo gestor formado pelo Sebrae,
Senai e GTZ, órgão de cooperação técnica e
cientifica do governo alemão. Além desses parceiros, há ainda, o Centro de Tecnologia do Couro e
do Calçado, o CTCC, a Secretaria da Indústria,
Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia do Governo da Paraíba e a Prefeitura Municipal.
Os parceiros avaliam, planejam, promovem e
buscam, junto a outros parceiros, os apoios necessários ao desenvolvimento da atividade. Já conse-
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guiram, entre outras conquistas, capacitação gerencial, comercial e também de diversas áreas de
produção, a construção do curtume coletivo e sua
modernização tecnológica, a instalação de uma
incubadora, a aquisição de novas e modernas máquinas, participação em feiras e rodadas de negócios regionais e nacionais e a criação de banco de
insumos.
Atualmente, as atividades empregam diretamente 80 famílias, beneficiando 300 pessoas no município, homens e mulheres, jovens e adultos. Os
produtos da Arteza são comercializados em todo
o Brasil, presentes nas principais feiras de artesanato nacional, eventos turísticos, agropecuários e em
lojas do gênero. São uma das referências do artesanato da Paraíba.
Os curtidores que, com toda a razão, se queixavam das péssimas condições de trabalho, não
foram esquecidos. A partir da capacitação propiciada pelo intercâmbio com o Centro de Tecnologia
do Couro e do Calçado de Campina Grande, e da
adoção de novas formas de manejo e utilização de
tecnologias, o interesse pela atividade renasceu.
Quem pretendia partir em busca de emprego sos-

segou, houve trabalho e a qualidade final da pele
melhorou sensivelmente. Encontra-se instalado em
Cabaceiras um novo curtume construído, ainda,
na gestão de Arnaldo Júnior, através do governo
do Estado e do governo Federal. O curtume tem
capacidade de processar até 500 peles por dia.
Atento à evolução dos tempos e inteiramente
ligado na questão ambiental, o prefeito percebeu a
importância de preservar a centenária tradição e
principal característica como diferencial no mercado. Em Cabaceiras o curtimento é feito pelo processo natural, o chamado curtimento vegetal, utilizando-se uma planta nativa da região, o angico.
Nada de cromo, o produto químico mais utilizado atualmente.
A preocupação ecológica provocou outra ação
positiva: o projeto de reflorestamento do angico
na região, que também gera trabalho e renda. Para
viabilizar isto foi construído um viveiro de mudas
da planta. Elas são distribuídas entre os curtidores
e artesãos, que iniciaram o processo de plantio em
suas próprias terras. Atualmente, a Universidade
Federal de Campina Grande, por meio do departamento de Engenharia Florestal, desenvolve pes-
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quisas voltadas ao plantio do angico na região e
quanto ele pode crescer.
Aos poucos, Cabaceiras ficou sendo referência
na caprinocultura. De vários estados, chegavam
compradores de bodes, a ponto de se temer a
extinção do rebanho. Mas nada disso aconteceu.
Hoje, o bode está em toda a parte e a expectativa
é de que o rebanho dobre, em poucos anos, apesar do abate para couro e carne. O artesanato da
Cooperativa Arteza garante ganho mensal que vai
de R$ 400 a R$ 1.000 mil por mês, aos curtidores
e artesãos. Gente que vivia às custas de pais aposentados, hoje tem a sua renda assegurada. Fugir
da seca para a região Sudeste deixou de ser o sonho da população. Hoje, todo mundo pensa em
trabalhar e ampliar o seu negócio.
O berço da atividade coureira em Cabaceiras é
o povoado rural chamado de Ribeira. A história
do lugar dá conta de que passavam ali muitos vaqueiros. Algumas senhoras perceberam que eles tinham necessidade do gibão para entrar no mato
em que as árvores são baixas, tortuosas, a maioria
com espinhos. Aquelas senhoras começaram a produzir o gibão, as selas e os chapéus de couro, além

da proteção para os animais. Assim surgiu o trabalho artesanal com o couro.

Era necessário melhorar a qualidade do rebanho. Havia quantidade, mas nada de qualidade.
Arnaldo pensava dia e noite numa forma de enfrentar as tradições culturais e melhorar a genética.
Um rebanho de 20 mil cabeças sem qualidade,
não mudaria, de forma alguma a realidade do lugar. Foi bater, de novo, à porta do Sebrae. Surgia
então a Associação dos Criadores de Caprinos e
Ovinos do Município de Cabaceiras. Estava aberta mais uma temporada de treinamentos, cursos,
especializações e oportunidades de trabalho.
A associação tinha no início apenas trinta e cinco membros; depois de estruturada, passou a coordenar todas as ações do programa com o suporte e supervisão da Prefeitura. A Prefeitura adquiriu
14 reprodutores de alta linhagem produtiva das
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raças saane, parda-alemã, muciana e anglonubiana
e os colocou à disposição dos criadores. Eles também compraram mais quatro novos reprodutores
da raça saane e, num sistema de rodízio, vão tendo cabras cada vez de melhor qualidade.
Uma parceria com a Emepa-Empresa Estadual
de Pesquisa Agropecuária, levou à Associação o
projeto de inseminação artificial, iniciado com trezentas matrizes com aptidão para corte. O projeto
tem quatro anos e atendeu mais de 100 produtores do município e já se pode observar o crescimento qualitativo do rebanho local.
Cabaceiras se destacava como possuidora de
um dos maiores rebanhos do estado da Paraíba,
totalmente voltado para o corte. Mas não se produzia no município sequer uma xícara de leite de
cabra para a comercialização. Completamente
desestimulados pela rejeição do mercado ao produto e pela ausência de meios de beneficiamento
do leite, os produtores viviam indiferentes à possibilidade de lucrar com a atividade. Mas o prefeito
não concordava com a idéia.
– Todo mundo aqui tomou e ainda toma esse
leite. Está provado que é bom, faz bem à saúde.

Hoje, nas cidades grandes, os médicos receitam
leite de cabra para crianças alérgicas aos outros tipos de leite. Como é que nós temos tanta cabra e
não tiramos proveito disso? – perguntava-se o prefeito, já partindo para a ação.
Em dezembro de 1996, foi organizada e legalmente criada a ASCOMCAB, Associação dos
Criadores de Caprinos e Ovinos do Município de
Cabaceiras. Estavam a um passo da instalação da
usina de beneficiamento de leite caprino, o que
aconteceu logo em seguida, com o apoio do projeto Cooperar. Foi, então, que Arnaldo percebeu
que a introdução do leite de cabra na merenda
escolar seria possível.
Atualmente a ASCOMCAB integra os programas governamentais de Leite do estado e Fome
Zero do governo Federal. Diariamente são liberados cerca de 500 litros de leite para atender aos
municípios de Cabaceiras e Barra de São Miguel.
O programa deu certo. A usina está assumindo a posição de pólo do Cariri Oriental, beneficiando mais, criando novas oportunidades de emprego e proporcionando maior injeção de recursos
no município.
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Uma história exemplar: saindo do centro da
cidade de Cabaceiras, a poucos quilômetros, é possível chegar ao sítio de um dos maiores criadores
de bodes do município. Após passar por várias árvores de algarobeira, planta nativa da região e um
bom alimento para as cabras, chega-se ao sítio de
José Nilo Pereira Irmão, de 50 anos, mais conhecido por Zé Preto. Sua propriedade tem 30 hectares e o curral onde prende as cabras, durante a
noite, é todo trançado de varas.
José só tomou gosto pela atividade quando
começou a participar da Associação dos Criadores Locais, a Ascomcab. No seu entender, o aumento do criatório de cabras, cujas técnicas inovadoras só chegaram ali pelas mãos de Arnaldo,
é a salvação do Nordeste. Zé Preto aproveitou
bem os incentivos dos governos Federal, Estadual e Municipal, e os conselhos dos técnicos na
área. Hoje, ele já pode pagar duas pessoas para
trabalhar com ele no sítio, cuidando do rebanho.
Outro caso exemplar é de Francisco Martins
Pereira, conhecido como Dadá, que, mesmo tomando leite de cabra desde pequeno, nunca pen-

sou em ganhar dinheiro com o animal. Acreditava
que rentável era criar bois e vacas. Após participar
de cursos de capacitação, concluiu que o custo
para criação de vaca na seca era bem maior do que
manejar cabras. Antes de participar do projeto, seu
rebanho vivia disperso pelo mato. Com freqüência
cabritinhos recém-nascidos, soltos na caatinga, saciavam a fome de cachorro-do-mato e carcarás que
habitam o lugar.
Hoje, Dadá tornou-se um dos dirigentes da
Associação de Criadores e também, depois de capacitado, Agente de Desenvolvimento Rural –
ADR, prestando assistência técnica no manejo dos
rebanhos e no controle da sanidade animal, a outros colegas produtores. Dadá afirma com orgulho:
– A diferença tem sido muito grande. Antigamente se tirava o leite das cabras sem separar o
bode. Isso fazia com que o leite ficasse com o cheiro
forte. Ninguém se preocupava em limpar as tetas
das cabras e não se fazia nenhum teste de verificação da qualidade do leite. Hoje em dia, lavamos as
mãos e as tetas das cabras; fazemos o teste da
mamite e coamos o leite.
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Hoje, Dadá tem um rebanho com 150 cabras,
60 leiteiras.
Outro exemplo é o do jovem presidente da
Ascomcab, Henry Pombo, de apenas 23 anos de
idade, que estava prestes a deixar sua família e sua
terra natal em busca de ganhar a vida noutras paragens. Filho de Severino Pombo, conhecido vaqueiro da região e antigo criador de vacas, o pai lhe
dizia que ganhar dinheiro, só criando boi. Quando
Henry foi falar em criar cabra, ele achou que o filho
estava endoidando. Depois de muita insistência explicando que poderia dar certo com a chegada do
programa do leite e com os incentivos que a Prefeitura estava oferecendo, o pai cedeu um pouco e
concordou em separar um pedaço de sua propriedade para o filho criar algumas poucas cabras.
Hoje, Henry conta com um rebanho de 45
cabras selecionadas, produz em média 60 litros dia,
com uma renda em torno de R$ 1.800,00. O interessante é que seu pai passou também a criar cabra, depois do exemplo.

Subnutrição, nem para bodes
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Dizem que o estômago do bode aceita tudo,
até papel. Mas no Nordeste acabaram descobrindo que o bicho tem mesmo é um enorme instinto
de sobrevivência. Come qualquer coisa. Mas, no
município de Arnaldo Júnior, boa carne e bom
leite não combinam com subnutrição. Sem complemento alimentar, de nada adiantaria melhorar
geneticamente o rebanho.
Entrava em cena o apoio de importantes parceiros: Sebrae, Emepa, Emater e a Empresa Brasileira de Pesquisa, a EMBRAPA-Semiárido. Assim, descobriu-se que o uso planejado e diversificado de opções forrageiras, nativas ou
introduzidas, pode aumentar a chance de sucesso dos sistemas de produção pecuária. A Embrapa
sugeriu que, no primeiro ano, fosse cultivada uma
área maior com forrageiras anuais, em relação às
perenes, para garantir uma suplementação mínima aos animais.
A forrageira típica do sertão do Nordeste é a
palma, resistente à seca, tradicionalmente utilizada
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como alimentação para os animais. Seria a palma
mais um elo na corrente de ações desenvolvidas
pela Prefeitura, rumo à independência econômica
do município.
Uma reunião com produtores e associações
definiu a criação de um programa voltado ao incentivo do plantio de palmas. Outro parceiro valioso, a Emater, contribui com uma série de palestras, cursos e dias de campo. A Prefeitura compra
um trator e o entrega à Associação de Criadores
para o preparo da terra. Surge uma nova atividade
garantindo o sustento do projeto-mãe, a criação
dos bodes e suas derivações.
O projeto vai de vento em popa. Mais de 100
produtores da região foram atendidos, 2.500 hectares de terra foram beneficiados. A Prefeitura conseguiu o apoio do Banco do Brasil e Banco do
Nordeste. A Associação consegue, junto aos bancos, financiar o custeio agrícola com taxas de 4%
ao ano, pagas, portanto, sem sacrifícios. O financiamento garante ração e insumos.
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Bode, o Rei
Quando o bode virou emprego, posto de trabalho e renda, Arnaldo já andava certo de que
havia em Cabaceiras uma outra vocação: o turismo e a cultura. Aquele prefeito, que brincou com
bodes e cabras em sua humilde infância, percebia
que a caprinoovinocultura poderia render muito
mais que carne, leite e artesanato. Era chegada a
hora de incentivar o envolvimento de outros segmentos da comunidade no negócio.
As escolas do município passaram a estudar a
história da caprinocultura e do turismo nos conteúdos curriculares. Alunos da oitava série de uma
escola de ensino fundamental produziram um
irreverente “vocabodário”, a partir de um trabalho de pesquisa sobre expressões populares usadas
no dia-a-dia da região.
Até em seu próprio nome, Cabaceiras é interessante. Ele veio de uma rama da região, que dá
como fruto a cabaça. A fruta é parecida com a
abóbora. Embora seja de fácil produção na zona
rural, hoje quase não há cabaças no município.
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Mas a nova leva de prefeitos cuida de mandar
plantá-la, para manter a referência. Com a nova
fase, a cabaça, utilizada como recipiente para água,
servirá, também, para trabalhos artesanais.
Em Minas, o trabalho com a cabaça chega a
tal qualidade que ela é vendida para o Sul como
cuia de chimarrão, substituindo a cuia originária
do Rio Grande do Sul. No Cariri, a cabaça partida
ao meio, como cuia, é medida de alimentos, especialmente de farinha de mandioca, e serve para lavar arroz. Na próxima festa do Bode Rei, haverá
cuias de chimarrão, cuias para medir alimentos e
até cabacinhas, que servirão de caneca com que os
visitantes vão poder tomar “xixi de cabrito”, bebida alcoólica típica da região. É a recuperação da
planta em pleno Cariri.
A Divisão de Cultura da Prefeitura criou a Companhia de Cultura Bode Rei, com o espetáculo
Bumba, meu Bode, sucesso de público e crítica, uma
das grandes atrações do Festival de Folclore da Fundação Joaquim Nabuco no Recife e no Festival Nacional de Artes, o Fenart, em João Pessoa, na Paraíba.
A caatinga descobre a vida. Há o caririense,
capaz de tocar numa orquestra sinfônica; talentoso

o suficiente para ser coadjuvante em 12 filmes, de
curta e longa metragem, produzidos na cidade.
Os artistas do cordel, artesãos das palavras, cantam a terra como ela é, nua e crua, de beleza única. E o turista fica animado, feliz, movimentando
a cidade. O dinheiro deixado evita os pedintes nas
ante-salas das Prefeituras, e livra os prefeitos do pires na mão, buscando minguadas verbas.
– Aliás, sobre verbas, tenho opiniões próprias –
diz Arnaldo. – Minguadas, sim, mas podemos acrescentar a elas o fermento da criatividade. Bem gastas, em projetos de retorno rápido, não mendigando, usando o Sebrae como fomentador, qualquer prefeito administra bem.
Os cenários dos filmes rodados em Cabaceiras
ainda estão lá. Pedaços de Eucatex, moldados em
massa, bem semelhantes ao casario da região, caem
aos poucos. A imagem de Nossa Senhora pintada
é Fernanda Montenegro. E ela nem esteve ali,
quando foi filmado o Auto da Compadecida. Truques de cinematografia que muitos meninos simples de Cabaceiras hoje já entendem.
Logo abaixo, o parque onde os bodes são expostos em feira de animais, para venda, vê-se o
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lugar onde são confinados os que, nas proximidades do 4 de junho, em pleno São João, serão candidatos a Bode Rei, com direito a coroa e manto.

A festa do Bode Rei é uma senhora atração.
Criada há sete anos, reforça a imagem do animal,
como símbolo da região, ao mesmo tempo em
que promove a cadeia produtiva da ovinocaprinocultura. A festa é comentada em toda a mídia do
Nordeste. Reúne um grande festival de animais,
produtos, serviços e cultura, ligados ao mundo dos
caprinos e ovinos. Há concursos, palestras, clínicas
tecnológicas, debates, desfiles, leilões, espetáculos
musicais, apresentações de grupos folclóricos e
muita gente bonita. Atrai turistas da Paraíba, dos
estados vizinhos e até do exterior.
A festa do Bode Rei surgiu em 1999. O evento criado pela Prefeitura Municipal, na gestão de
Arnaldo, teve nas parcerias celebradas com o

Sebrae, a Emater, a Emepa, a Universidade Federal da Paraíba, as Secretarias de Agricultura e Ciência e Tecnologia do Governo da Paraíba, Associações de Criadores, Federação de Criadores e
Pbtur, um enorme incremento. A festa é um fenômeno nacional, por ser tão diferente de outros encontros em que as pessoas se fixam muito na dança e nos espetáculos.
Cinqüenta mil pessoas vão a Cabaceiras todos
os anos, em dias próximos ao aniversário da cidade, comemorado em 4 de junho. Quando a data
cai em um fim de semana, fica ainda melhor.
Para 2006, os organizadores programaram grandes novidades. Uma delas, o Big Bode Brasil, uma
paródia do programa da televisão. Alguns bodes serão confinados e filmados. O filme será inserido na
página da Prefeitura de Cabaceiras e as pessoas de
todo o Brasil poderão acessar e votar, via Internet,
nos animais que considerarem mais charmosos. De
cinco animais selecionados um vai ser eleito o Bode
Rei. O proprietário receberá um prêmio em dinheiro. Também receberão prêmios os donos das cabras que derem mais leite. O que vale é a brincadeira sadia, que transforma a cidade durante o período
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em um grande picadeiro, onde todos riem, se divertem e comem a melhor comida do Cariri. Nada há
no Brasil que se aproxime desta festa.

volver o governo, o segmento privado e a sociedade civil com base na discussão, planejamento e trabalho em busca do desenvolvimento local, integrado e sustentável, como ele aprendeu desde bem
moço, vereador aos l8 anos.
Hoje é ele quem deixa seu gabinete refrigerado de secretário do Turismo, no governo da
Paraíba, para voltar à terra, como na época de estudante, e visitar sítios e associações, conferindo
quase toda semana como tudo vai indo.

• • •
Tantas ações acabaram resultando num salto
espetacular na economia de Cabaceiras. O Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade
subiu. Já ocupa o posto de oitavo melhor do estado. Seu índice de alfabetização, segundo o IBGE
de 2000, é o quinto melhor da Paraíba, hoje o
sexto estado em relação à situação da adolescência, como aponta o relatório da Unicef.
O empreendedorismo elevou a auto-estima da
população. Ainda não se pode dizer que não há
adversidades no Cariri. Elas existem, mas o povo
tem certeza de que é possível viver com orgulho e
dignidade, trabalhando na própria terra.
Para Arnaldo Júnior, os resultados das ações
empreendedoras são bem simples: alicerçam-se na
integração, no associativismo e no cooperativismo,
atrelando sua atividade ao Pacto Novo Cariri, em
gestão compartilhada. São ações que devem en-

Quem quiser conhecer como se faz gestão pública com o mínimo recurso de orçamento, deve
buscar aprendizado em Cabaceiras, onde o atual
prefeito, Ricardo Jorge de Farias Aires, do PSB, dá
continuidade ao que Arnaldo plantou.
Antes das intervenções do empreendedorismo
em Cabaceiras, era um marasmo só. Município com
mais de l70 anos de emancipado, um dos mais anti-
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gos núcleos da Paraíba, a despeito de seus valores
históricos, Cabaceiras sempre foi lembrada como sinônimo de seca, miséria e atraso. Lá nem chovia: é
o município de menor índice pluviométrico da federação, o pólo seco do Brasil. Chegou a entrar na
lista de várias regiões que poderiam abrigar o depósito de lixo atômico do país, no ano de 1984.
Conseqüências mais marcantes desse quadro: cidade sem destaque regional, vista como fim de mundo, lugar onde nada dava ou poderia dar certo. Pessoas anestesiadas pelo pior dos remédios: “A gente
tem de ir como Deus quer. Seja feita a vontade Dele.”
Cabaceiras tinha o maior índice de êxodo da
região. Deve haver uma população de cabaceirenses, residindo fora, maior do que a existente no
município de 5 mil habitantes. O Cariri representa
20% do estado da Paraíba, sendo habitado por 180
mil moradores, ou seja, 5% dos 3,5 milhões de
paraibanos.

Cabaceiras continua sendo o município onde
menos chove no país. Mas as coisas mudaram.

Hoje, esse aspecto climático é virtude. Cenário de
cinema, destino turístico consolidado. Até da
Escandinávia já chegou gente ao Cariri, gente que
vê beleza no deserto, que se cansou do Saara e
descobre o Brasil.
Ricardo brinca:
– Aqui todo mundo é artista de cinema. São
tantos os que fizeram ponta nas seis grandes produções a que servimos de locação, que nos sentimos em Hollywood.
Quase todos os municípios do Cariri têm escritores. Alguns vendem bem, principalmente quando se dedicam a cordéis. Juntando essas vocações
foi possível fundar o Instituto Histórico e Geográfico do Cariri (IHGC), com 105 cadeiras. Recentemente foram contados mais de 200 títulos com
temas regionais, principalmente cordéis, belos cordéis de cada cidade da Paraíba.
A ecologia ganha um espaço generoso nessas
publicações. Mas há também os velhos temas recorrentes: dramas, paixões, lutos.
Em dezembro de 2005, quando foi realizada
a Mostra Cultural de Cabaceiras, a Prefeitura prestou homenagem aos moradores que participaram
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como figurantes no filme Auto da Compadecida.
Um diretor de teatro foi contratado para reproduzir uma cena do filme. Foi o maior sucesso. Como
também foi considerada de alto nível a participação de um grupo de universitários, que apresentou músicas instrumentais eruditas e música popular de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles mostraram que ali não existe apenas o forró de pé-deserra, outra tradição do Cariri.

O Pacto do Cariri, movimento que envolve
toda a micro região e não apenas Cabaceiras teve
em Arnaldo Junior um dos grandes articuladores.
Uma das propostas do Pacto é o investimento nos
jovens do lugar. A integração da nova geração ao
artesanato, música e turismo, em diversos municípios do Cariri, aponta novos caminhos. Pelo Pacto, o Sebrae leva para a região cursos de condutores que aprendem como receber os turistas estran-

geiros. Trinta jovens de Cabaceiras foram para
Campina Grande, através do Senac, fazer o curso
de guia de turismo. Todos se preparando para
melhor receber o visitante. Preparo que envolve,
inclusive, o aprendizado de outros idiomas, como
o espanhol e o inglês.
Os jovens que trabalham na recepção de turistas não têm salários fixos da Prefeitura: recebem
dos visitantes e levam ainda uma porcentagem sobre a venda do artesanato ao turista. Recentemente foi aberto aos condutores um estágio remunerado pela Prefeitura, no Museu Histórico de
Cabaceiras. Ali aprendem mais ainda sobre o município, inclusive sobre o conteúdo místico do
Lajedo de Pai Mateus. É um local que oferece ao
turista paisagens rochosas, uma das características
da região da caatinga. Ao redor podem ser vistos
jardins de cactos, macambiras e bromélias.
Ali existem vestígios dos povos indígenas, de
animais gigantescos e do homem pré-histórico, que
marcou sua passagem com inscrições rupestres.
Algumas dessas preciosidades arqueológicas já foram transferidas para o Museu Natural da cidade,
onde ossos enormes e pedras aguardam análise. A
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outra atração turística é a Pedra da Saca de Lã,
referência aos antigos fardos de algodão.
Na praça principal da cidade, quase em frente
ao templo católico, a administração Arnaldo Junior
mandou instalar uma estátua do Bode Rei, da raça
bôer, criado para produção de carne. O detalhe
que lhe valeu a homenagem é que, aos cinco meses, já dá 30 quilos do produto.
Cabaceiras caminha para ser tombada como
patrimônio nacional, devido à preservação das características arquitetônicas dos sobrados edificados
no século XIX.
A busca do caminho para incrementar o turismo na região, abre as portas para que as cidades se
mobilizem e criem estrutura para receber o turista.
Entre ambientes de seca que poucos conhecem,
no meio de milhares de bodes e cabras que formam um cenário também pouco visto, e o místico de lugares que antes não tinham nenhum valor, esta é mais uma daquelas regiões que os brasileiros precisam conhecer.
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O que há de comum entre estas pessoas, quatro homens e uma mulher, que administraram suas
cidades?
Eles se destacaram entre milhares de outros prefeitos, e o Brasil tem exatos 5.561 municípios.
Eles mudaram a face e o destino de suas cidades.
Foram capazes, talentosos, eficientes. Criativos.
Persistentes.
Entre os critérios do empreendedorismo político, está o fortalecimento dos pequenos negócios
e da cultura empreendedora, estão a seriedade e a
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capacidade para resolver os problemas da população.
São pessoas que se comprometeram com a geração de trabalho e de renda, com o desenvolvimento de suas comunidades e com sua
sustentabilidade. Isto é, garantiram a continuidade das atividades econômicas por eles deflagradas.
Tudo isto os faz iguais.
Quatro homens e uma mulher. Iguais também
a tantos outros brasileiros, tão empreendedores ou
mais do que eles, espalhados em suas áreas, nos
setores públicos ou privados, referências e exemplos.
São homens e mulheres que constroem, dia a
dia, um país com que se sonha e que já é realidade. Homens e mulheres que souberam olhar para
outros homens e mulheres de suas cidades e, juntos, abriram largos horizontes. Amplos horizontes
do trabalho e da fartura, da engenhosidade e da
solidariedade.
O que os faz diferentes é a vocação e o talento
para realizar a diferença: Júlio Barbosa, em Xapuri,
com o pólo moveleiro, garantiu a preservação da
floresta e multiplicou os homens da madeira. Ele,

também um homem da floresta, um seringueiro,
nascido num seringal, e que, diante da decadência de sua cidade e da região, tomou a si a obsessão de transformar “tudo aquilo” e mudar o destino de todos.
Valter Luiz Martins, em Osvaldo Cruz, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul e
Paraná, entrou em cada uma das casas e perguntou ao seu povo o que ele queria. Eleito, resgatou
a dignidade de mulheres e de homens que sonhavam trabalhar, espalhou pequenas e micro empresas e multiplicou inúmeros negócios.
Em Três Passos, no noroeste do Rio Grande do
Sul, Zilá Maria Breitenbach tirou sua cidade da letargia, da mesmice e do conformismo e marcou
presença até na menor das propriedades rurais, passando pelas indústrias de confecção, pelos laboratórios, pelas fábricas de doces. Agiu criando um pólo
de produtos químicos e perfumes, e sobre pomares
e currais dos minifúndios, onde os porcos hoje são
um grande negócio. Antes, esteve quase extinto.
Da Amazônia, de São Paulo, dos povos gaúchos, apaixonados por grandes estádios de futebol, chega-se à cidade de Campos Verdes, em
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Goiás, onde, depois de várias derrotas, Haroldo
Naves obteve o comando da Prefeitura. Percebeu
logo que seu sonho de realizar um grande governo não passava só por suaves caminhos. Sofre um
atentado, mas prossegue. Recomeça o trabalho de
mineração, fura a terra com sondas, e sabe que
hoje a cidade se assenta sobre milhões de dólares
de esmeraldas.
Nos sertões do Nordeste, em Cabaceiras, a história não seria diferente, a vocação empreendedora deu frutos, e Arnaldo Júnior, vencedor do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2003, sabe da
importância da ação conjunta, do poder
multiplicador da arte e do trabalho. Por isso, ele
está presente, nas terras do Cariri, nas reuniões das
famílias, desde os l8 anos, e se torna o vereador
mais jovem do Brasil.
Hoje, Cabaceiras, na Paraíba, é uma cidade de
empreendedores e faz artesanato tipo exportação,
com a pele de bodes, animal que é o grande trunfo de sua transformação. E sua festa do Bode Rei
atrai gente até de outros países.
Diferentes regiões do país, diferentes situações,
diagnósticos diferentes e todas unidas por uma

única identidade: o empreender, o fazer, o mudar
velhas coisas em novo e transformar o novo em
êxito político e empresarial.
Esta identidade é que os faz transformar cidades fantasmas e florestas destruídas em comunidades alegres e ricas; produtores arruinadas pela peste suína em pujantes empresas de pequenos
proprietários.Quando a patrol arrasta a terra e, a
menos de trinta centímetros da superfície, a pá
mistura milhares de esmeraldas e o sol se reflete
nelas, a riqueza está implantada e nasce uma cidade de trinta mil habitantes. Poucos anos depois,
há fome, miséria, e menos de seis mil moradores.
A esmeralda se esconde no fundo da terra. Mas de
lá brota de novo, porque bastam parcerias que levem o chão a ser perfurado em grandes profundidades, por sondas modernas. Bastou acreditar. O
emprendedor acredita.
E quando o prefeito, líder de seu povo, crê e
trabalha, é possível a quem escreve presenciar cenas de profunda beleza.
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Na casa da família Schaab, no Rio Grande do
Sul, surge a figura franzina e adolescente de Patrícia Fernanda Schaab.
Ali é uma autêntica fazendinha. Fazendinha,
sim, pois a área dos Schaab, como a grande maioria das propriedades de Três Passos, nem chega aos
10 hectares, média local.
À sombra de uma árvore, pois o sol castigava o
pomar da casa, suavizado pela leve brisa que soprava do arvoredo, localizado nos fundos, arejando a braveza do verão gaúcho, está Patrícia, uma
guria com absoluto jeito de menina, beirando os
15 anos.
Tímida, sorridente, pouco falante. O pai é mais
um pequeno fazendeiro, dos milhares que trabalham por aquelas bandas. Patrícia fala muito do
programa Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar e, principalmente, da sua vida na
escola e das experiências vividas.
– Patrícia, qual a coisa mais importante que
você aprendeu na escola nesse tempo todo?
Ela olha, surpresa. Pára. Pousa pensativos dedos sobre os lábios. Em estado de acanhada timidez, responde, baixinho:

– Ah, o que que eu mais aprendi? Bah, foi a
sonhar...
Nisto, todos os que realizam e empreendem
são iguais. Sonham.
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