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ESTE LIVRO RETRATA OS TRÊS PRIMEIROS ANOS 
DO PROJETO ORTÓPOLIS BARROSO.  CONTA COM 

DEPOIMENTOS DE PARTE SIGNIFICATIVA DA 
COMUNIDADE, QUE PARTICIPA E ACREDITA NO 

SONHO DE UMA CIDADE CORRETA, QUE CONSTRÓI 
SEU FUTURO. É O REGISTRO DE UM PROGRAMA 

EXEMPLAR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.



	 No	primeiro	mandato	do	prefeito	Genésio	Graçano	(1967	a	1970),	tive	a	opor-
tunidade	de	colaborar	com	ele	como	Assessor	de	Relações	Públicas.	Naquela	época,	
entrou	em	vigor	a	reforma	tributária	aprovada	pelo	governo	do	presidente	Humberto	
de	Alencar	Castelo	Branco,	onde	o	ICMS	(Imposto	Sobre	Circulação	de	Mercadorias)	ar-
recadado	das	riquezas	produzidas	pelo	municípios,	como	o	cimento	de	Barroso,	passou	a	
ficar	em	sua	maior	parte	no	próprio	município.	Naquela	ocasião,	conversando	com	o	pre-
feito,	já	comentávamos	o	quanto	seria	importante	a	boa	aplicação	dos	recursos	de	que	o	
município	passou	a	dispor,	para	que	a	cidade	crescesse	de	maneira	ordenada	e	correta.
	 Também	no	primeiro	mandato	do	prefeito	Baldonedo	Artur	Napoleão,	atuei	
como	um	dos	seus	elementos	de	relações	públicas.	Aplaudi	a	elaboração	do	PDDI	(Plano	
Diretor	de	Desenvolvimento	Integrado)	para	Barroso,	que	ele	encomendou	a	uma	
equipe	da	Fundação	Getúlio	Vargas.	Novamente,	eu	acreditei	que	Barroso	tinha	tudo	
para	crescer	de	maneira	ordenada	e	correta.
	 Todavia	isso	não	aconteceu.	As	sucessivas	administrações	municipais,	em	minha	
opinião,	não	tiveram	a	preocupação	de	desenvolver	um	plano	de	realizações	de	longo	
prazo,	mesmo	que	isso	implicasse	em	continuar	obras	iniciadas	em	mandatos	anteriores,	
mesmo	de	adversários	políticos.
	 Em	conseqüência,	Barroso	se	tornou	refém,	em	termos	de	gerações	de	em-
pregos,	das	oportunidades	criadas	por	dois	grandes	empregadores:	a	fábrica	de	cimento	
e	a	prefeitura	municipal.
	 Lamentavelmente	essa	duas	“galinhas	de	ovos	de	ouro”	entraram	na	meno-
pausa	e	seus	ovários	de	empregos,	em	virtude	das	mudanças	e	crises	da	economia	
mundial	e	da	globalização,	perderam	muita	de	sua	fecundidade.
	 Barroso	não	estava	preparada	para	“se	virar”,	para	criar	suas	próprias	opor-
tunidades,	como	faziam	outras	cidades	que	não	tinham	uma	fábrica	de	cimento	e	uma	
prefeitura	paternalistas,	para	abrigar	em	seu	seio	generoso	milhares	de	empregados	e	
famílias.	Bom	exemplo	de	cidades	empreendedoras	estava	aí,	bem	perto	de	nós.
	 A	meu	ver,	o	projeto	Ortópolis	foi	a	iniciativa	destinada	a	acordar	Barroso	do	
seu	torpor,	a	tirá-la	da	mesmice,	a	levá-la	a	perceber	que	a	época	das	galinhas	de	ovos	
de	ouro	acabara.
	 Ortópolis	veio	mostrar	a	Barroso	que	os	barrosenses	tinham	um	problema	
gravíssimo:	o	desemprego.	E	quem	tem	um	problema	tem	que	participar	da	sua	
solução,	e	não	ficar	esperando	que	outros	o	solucionem.
	 Daí	a	necessidade	de	dinamização	da	comunidade,	a	criação	de	cooperativas,	o	
estímulo	ao	empreendedorismo,	o	treinamento	dos	pequenos	empresários	para	serem	
patrões	de	si	mesmos,	donos	de	seus	negócios	e	geradores	de	oportunidades	de	trabalho.
	 Ortópolis	está	indo	par	seu	quarto	ano	de	criação.	Já	é	uma	força	que,	com	
certeza,	desafiando	nossos	brios,	pode	nos	levar,	a	nós	barrosenses,	a	patamares	de	
empreendedorismo	que	não	sabíamos	estar	ao	nosso	alcance.
	 Ortópolis,	a	“cidade	correta”,	por	meio	da	educação	dos	jovens,	da	habilitação	
dos	barrosenses	para	o	trabalho,	e	do	espírito	de	iniciativa	para	criar	oportunidades,	
deve	ser	nosso	passaporte	para	uma	nova	era	de	progresso,	como	fora	as	décadas	de	
1950/60/70	no	século	passado.
	 Quem	se	assentar	na	trouxa	e	não	começar	a	caminhar	nunca	vai	chegar	a	
lugar	algum.
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A SOLUÇÃO ESTÁ AQUI

SERÁ QUE EXISTEM COINCIDÊNCIAS?

TUDO COMEÇOU COM 
JOAQUIM BARROSO, O ALFERES

O PROJETO PARA UMA CIDADE CORRETA 
É APRESENTADO à COMUNIDADE

UMA ENTIDADE PARA MUDAR O 
COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO

OS BARROSENSES COM A PALAVRA

Paulo Terra
Poeta, escritor, professor



	 Nossa	história	começa	na	Suíça,	no	final	de	1967,	na	
cidade	de	Saint	Gallen,	na	então	Escola	Superior	de	Economia	
e	Ciências	Sociais,	hoje	Universidade	de	Saint	Gallen.	Um	dos	
primeiros	livros	que	os	alunos	têm	que	ler	para	seus	estudos	
é	“A	Empresa	como	Sistema	Social”,	do	professor	Hans	Ulrich,	
onde	o	mestre	ensina	o	que	é	um	sistema,	distinguindo	três	
principais	tipos:	os	naturais,	como	o	organismo	humano;	os	
triviais,	que	são	as	máquinas	e	aparelhos;	e	os	sistemas	sociais,	
como,	por	exemplo,	uma	empresa,	uma	comunidade,	uma	
associação.	O	principal	objetivo	do	livro	é	esclarecer	a	forma	
específica	de	perceber	e	interpretar	a	realidade,	que	deve	ser	
de	forma	sistêmica,	contemplando	a	interdependência	dos	
elementos	que	o	compõem	e	não	de	forma	pontual	e	linear.	
	 O	livro	marca	a	vida	dos	estudantes	daquela	escola	de	en-
sino	superior,	em	particular	a	de	dois	amigos:	Carlos	Bühler	e	Edgar	
von	Buettner.	Terminados	os	estudos,	cada	um	segue	seu	caminho.
	 Agora,	estamos	em	Curitiba,	no	Paraná,	no	começo	dos	
anos	2000.	Depois	de	quase	duas	décadas	de	serviços	presta-
dos	para	o	Governo	da	Alemanha,	por	meio	de	suas	instituições	
operacionais,	como	a	GTZ	(Gesellschaft	für	Technische	Zusam-
menarbeit),	responsável	pela	Cooperação	Técnica,	e	o	KfW	
(Kreditanstalt	für	Wiederaufbau),	o	Banco	de	Desenvolvimento,	
responsável	pela	Cooperação	Financeira,	Edgar	von	Buettner,	dá	
asas	à	sua	imaginação:	trabalha	a	idéia	de	uma	cidade	plane-
jada,	fazendo	uso	de	todos	os	seus	conhecimentos	e	experiên-
cias.	Por	que	não	pegar	uma	área	desabitada	neste	país	tão	
grande	e	fazer	como	fizeram	os	ingleses,	no	norte	do	Paraná,	ao	
fundar	Londrina	(“a	cidade	no	norte	paranaense	é	londrina	as-
sim	como	os	habitantes	de	Londres	são	londrinos”)	e	Cianorte	
(Companhia	de	Terras	Norte	do	Paraná	–	Cia.	Norte).	Graças	
ao	espírito	inovador	da	sua	proposta,	Cianorte	conquistou,	
em	pouco	tempo,	na	década	de	20,	o	conceito	geral	de	ser	“a	
mais	notável	obra	da	colonização	que	o	Brasil	já	viu”.	De	fato,	a	
empresa	realizou	a	mais	ousada	reforma	agrária	na	região,	sem	
nenhum	conflito	e	sem	a	intervenção	do	Estado.	E	perseguindo	
um	objetivo	“egoísta”:	recuperar	investimentos	feitos	num	
projeto	de	cultura	algodoeira,	que	havia	fracassado.
	 Mas	como	fazer	uma	cidade	com	os	conceitos	que	temos	
hoje?	Edgar	se	inspira,	inicialmente,	nos	valores	e	princípios	da	
empresa	Alphaville	Urbanismo,	responsável	pela	concepção	e	
planejamento	de	condomínios	espalhados	pelo	Brasil.	Não	seria	
um	bairro	residencial,	mas,	sim,	um	lugar	que	contemplasse	todas	
as	necessidades	do	ser	humano,	incluindo	a	produção	de	bens	e	
serviços.	Por	isso	chamava	o	seu	modelo	de	“Alphaville	Alternativo”.	
	 Alunos	de	Edgar,	de	um	curso	de	pós-graduação	em	
tecnologias	ambientais	da	Unesp,	em	São	Vicente	(SP),	propõem	
um	nome	para	essa	concepção.	Discutem	entre	eles,	ao	ponto	
de	o	professor	chega	a	chamar	a	atenção	do	grupo:	“O	que	tanto	

conversam	em	paralelo?”	E	a	resposta	vem	rápida:	“Uma	idéia	
genial	de	como	chamar	essa	proposta	inusitada	de	desen-
volvimento	local	sustentável,	Ortópolis	(orto	=	correto;	polis	
=	cidade).	E	acrescentam:	“Os	habitantes	de	Ortópolis	vão	ser	
os	ortopolitanos”	O	professor	agradece	a	sugestão	e	batiza	o	
empreendimento	de	Ortópolis.	
	 Vamos	para	Barroso,	interior	de	Minas	Gerais,	em	
200�	A	população	prepara	uma	carta	para	a	direção	da	
fábrica	de	cimento	Holcim,	na	Suíça,	reclamando	da	nova	
política	da	indústria,	principalmente	quanto	ao	desemprego.	
A	carta	circula	entre	as	lideranças	da	cidade,	mas	ainda	
não	está	assinada.	A	comunidade,	unida	pela	primeira	vez,	
questiona	por	que	a	Holcim	não	dá	mais	empregos	aos	
barrosenses.	Também	reclama	a	retirada	das	chaminés	da	
fábrica,	pretenso	símbolo	local.	É	preciso	fazer	alguma	coisa	
para	pacificar	a	sociedade,	fortalecendo-a,	melhorando	o	
relacionamento	entre	a	fábrica	e	a	comunidade.
	 Edgar	recebe	convite	para	treinar	os	gerentes	do	
Sebrae/RJ	em	técnicas	de	planejamento	estratégico	partici-
pativo.	Já	está	claro	para	ele	que	uma	das	instituições	mais	
importantes	para	apoiar	um	projeto	como	o	dele	é	o	próprio	
Sebrae.	Edgar	utiliza,	para	esses	cursos,	a	sua	“Proposta	
Ortopolitana”,	a	idéia	de	planejar	e	implementar,	de	forma	
sistêmica	e	participativa,	uma	“cidade	correta”.	
	 Aproveitando	um	final	de	semana,	entre	uma	turma	
de	gerentes	e	outra	do	curso,	Edgar	vai	para	São	Paulo	visitar	
seu	amigo	e	colega	dos	tempos	de	universidade	na	Suíça,	
Carlos	Bühler,	agora	presidente	da	Holcim	Brasil.	Depois	de	�0	
anos	de	formados,	os	dois	amigos,	que	seguiram	caminhos	
completamente	diferentes,	se	reencontram.	Carlos	ainda	não	
sabe	da	carta	da	população	de	Barroso	para	a	matriz	na	Suíça,	
da	empresa	que	comanda	no	País.	Trocam	figurinhas.	Carlos	
diz	ao	amigo	que	a	empresa	que	preside	está	com	problemas	
nas	fábricas,	nas	regiões	que	atua,	e	que	sente	necessidade	
de	fazer	algo	com	a	população,	porque	estavam	despedindo	
pessoas,	indenizando	corretamente,	é	verdade,	mas	gerando	
problemas	no	município,	e	não	sabia	como	resolver.	Está	
preocupado	com	o	futuro	da	comunidade.
	 A	carta	é	assinada	em	Barroso	e	vai	para	a	sede	
da	empresa,	em	Zurique.	Vem	a	resposta,	muito	gentil,	mas	
dizendo	que	ali	havia	um	problema	grave:	a	redução	dos	
postos	de	trabalho	era	uma	forma	de	garantir	a	continui-
dade	da	indústria	no	município.	E	os	trabalhadores?	E	agora?
	 Edgar	conta	a	Carlos	seu	projeto	da	cidade	correta,	
a	tal	Ortópolis.	Carlos,	homem	de	visão,	gosta	da	idéia,	logo	
enxerga	todo	o	potencial	da	proposta.	Mas	desde	que	não	se	
construa	uma	cidade,	mas	tente	trabalhar	com	o	conceito	em	
uma	cidade	que	já	existe.	Por	que	não	Ortópolis	em	Barroso?
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JOAQUIM BARROSO, O ALFERES

	 O	alferes	Joaquim	Barroso,	a	exemplo	de	outros	
tantos	portugueses	e	seus	descendentes,	certamente	figura	
entre	os	principais	povoadores	do	interior	de	Minas	Gerais.	
Destacava-se	na	pequena	comunidade	que	vivia	por	ser	
grande	proprietário	rural	(sua	terras	estendiam-se	ao	longo	
da	antiga	Rua	da	Mina,	hoje	Francisco	Ferreira	Filho,	local	até	
pouco	tempo	conhecido	como	Barroso	Velho).	O	alferes	criou	
fama	na	região	por	oferecer	pouso	aos	viajantes	e	garim-
peiros	que	iam	de	Tiradentes	a	São	João	Del	Rei	aventurar-
se	em	busca	de	ouro.	As	pessoas	diziam	que	estavam	no	
Barroso,	que	tinham	pernoitado	no	Barroso,	e	enalteciam	a	
hospitalidade.	Era	o	período	histórico	conhecido	como	“Ciclo	
do	Ouro”,	século	XVII.
	 Nos	seus	primórdios,	a	economia	local	parecia	
resumir-se	à	agricultura	de	subsistência	e	três	pequenas	
fábricas,	uma	de	processamento	de	cal	e	dois	curtumes.	
O	povoado,	nessa	época,	tinha	617	habitantes,	sendo	�56	
cidadãos	livres	e	261	escravos.
	 Por	volta	de	1792,	Antônio	da	Costa	Nogueira	
comprou	as	terras	de	Joaquim	Barroso.	Ele	foi	o	responsável	
pela	construção	da	primeira	capela	de	Sant’Ana	do	Barroso,	
freguesia	da	Borba	do	Campo.	A	população	cresceu	em	
torno	dessa	capela.	O	distrito	de	Barroso	subordinava-se	ao	
município	de	Barbacena	até	1890.	Posteriormente,	passou	
para	Prados,	até	189�.	Desta	data,	até	19�8,	ao	município	de	
Tiradentes	e,	por	fim,	de	19�9	a	195�	para	Dores	de	Campos.	
A	emancipação	de	Barroso	ocorreu	em	1º	de	janeiro	de	195�,	
conforme	decretos	assinados	em	12	de	Dezembro	de	195�,	
nos	governos	do	presidente	Getúlio	Vargas	e	do	governador	
Juscelino	Kubitscheck	de	Oliveira.
	 Como	marco	histórico	da	data,	foi	inaugurado	o	
obelisco	da	Praça	Gustavo	Meireles,	construído	em	cimento	
armado	e	com	medalhões	de	bronze,	homenagem	de	gra-
tidão	aos	componentes	da	Comissão	Emancipadora,	Geraldo	
Napoleão	de	Souza	(presidente),	Epiphânio	Barbosa,	José	da	
Silva	Pinto,	Brasilino	dos	Reis	Melo,	Silvano	Albertoni,	José	
Augusto	de	Souza	e	José	Pio	de	Souza
	 Pouca	gente	sabe,	mas	Barroso	foi	o	primeiro	lugar	
no	Brasil	a	prestar	homenagem	póstuma	a	Tiradentes.	o	
“Mártir	da	Independência”.
	 Localizada	na	região	central	de	Minas	Gerais,	a	
cidade	ocupa	área	de	82	quilômetros	quadrados,	está	a	uma	

altitude	de	925	metros,	distante	pouco	mais	de	200	quilômet-
ros	da	capital	Belo	Horizonte,	e	próxima	das	cidades	históricas,	
Barbacena,	Tiradentes	e	São	João	Del	Rei.	Como	qualquer	mu-
nicípio	que	se	preze,	Barroso	tem	sua	praça	e	sua	igreja-matriz.
	 Teve	seu	período	mais	próspero	nos	anos	50,	justa-
mente	na	época	de	sua	emancipação	como	município,	e	nos	
60.	Pela	cidade	passava	a	ferrovia	construída	pelo	imperador	
D.	Pedro	II,	que	facilitava	o	contato	com	os	centros	mais	de-
senvolvidos.	Possuía	uma	usina	hidrelétrica	e	o	setor	agroin-
dustrial	era	bastante	desenvolvido.	Vivia	da	extração	mineral	
e	da	produção	e	industrialização	do	leite,	com	dois	laticínios.	
Barroso	era	o	segundo	maior	produtor	de	cal	do	Estado.
	 Em	meados	de	1950,	instalou-se	a	fábrica	de	
cimento	Paraíso,	de	capital	nacional	e	tecnologia	dinamar-
quesa.	Inaugurou-se	um	período	de	euforia	na	cidade.	Isso	
monopolizou	os	empregos.	As	pessoas	pararam	de	ter	
iniciativas	próprias,	na	época,	para	trabalhar	na	fábrica.	Dava-
se	até	ao	luxo	de	não	prosperarem	os	pequenos	negócios	
familiares,	como	ocorria	antes	da	instalação	da	Paraíso.	O	
sonho	de	todo	jovem	era	trabalhar	empresa.	O	salário	era	
alto,	havia	benefícios.	Até	duas	pequenas	fábricas	familiares,	
que	produziam	laticínios	de	boa	qualidade,	encerraram	suas	
atividades,	porque	os	herdeiros	não	se	interessaram	em	dar	
continuidade	aos	negócios.	Um	motorista	da	empresa	tinha	
mais	status	na	cidade	que	um	médico,	comentava-se.	Os	fun-
cionários	da	fábrica	entravam	primeiro	nos	bailes,	namora-
vam	as	moças	mais	bonitas	da	cidade,	estavam	na	moda.
	 Na	década	de	70,	a	fábrica	tornou-se	a	segunda	
maior	produtora	de	cimento	da	América	Latina	e	a	popu-
lação	da	cidade	estava	cada	vez	mais	envolvida,	orgulhosa	
–	“construíram	Brasília,	a	ponte	Rio-Niterói	e	Itaipu	com	
o	cimento	daqui”	–	e	dependente.	Tinha	um	volume	de	
empregados	muito	alto	–	quase	dois	mil	–,	chegou	a	ser	a	
maior	empregadora	do	município.	A	identidade	da	cidade	
se	confundia	com	a	da	empresa.	Ela	se	organizava	social	e	
economicamente	em	função	da	fábrica.	Não	havia	a	preo-
cupação	como	meio	ambiente	tão	forte	como	nos	dias	de	
hoje,	não	existia	a	prática	de	não	sujar,	mas	a	de	limpar.	Por	
isso,	necessitava	um	número	maior	de	funcionários:	os	que	
sujavam	e	os	que	limpavam.
	 Isso	fez	com	que	não	surgissem	novos	negócios	
em	Barroso.	A	cidade	vivia	da	fábrica	e	da	prefeitura,	que	
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qüente	queda	de	movimento	no	comércio	local.	Enfrentou	
também	crise	de	identidade,	auto-estima	e	visão	de	futuro.	
	 Por	outro	lado,	os	desafios	que	se	apresentavam	
aos	dirigentes	da	empresa	eram	claros	e	complexos:	como	
romper	com	o	ciclo	de	paternalismo	e	assistencialismo	
herdados	da	empresa	que	haviam	adquirido,	como	ajudar	a	
cidade	a	buscar	seu	próprio	caminho,	descobrir	suas	poten-
cialidades,	sem	depender	da	fábrica	de	cimento?	
	 O	relacionamento	entre	a	fábrica	e	a	comunidade	
ficou	fragilizado,	culminando	com	a	tal	carta-manifesto	
das	lideranças	da	comunidade	para	a	direção	da	Holcim	na	
Suíça,	em	200�,	na	esperança	de	que	as	coisas	voltassem	a	
ser	como	antes.

	 É	preciso	fazer	alguma	coisa	diferente	para	Barroso	
recuperar	sua	auto-estima,	emancipar-se	da	dependência	
da	fábrica	ou	de	qualquer	outra	instituição.	O	caminho	
escolhido	pela	Holcim,	por	intermédio	do	Instituto	Holcim,	
é	aplicar	política	de	responsabilidade	social	corporativa	
que	levem	ao	desenvolvimento	sustentável	do	município,	é	
acreditar	que	as	soluções	têm	de	partir	da	comunidade.	Só	
ela	é	a	protagonista	para	transformar	o	ambiente	que	vive.
	 Em	outubro	de	200�,	de	um	encontro	casual	entre	
o	presidente	da	Holcim	Brasil,	Carlos	Bühler,	e	Edgar	von	
Buettner,	surge	o	Programa	Ortópolis.,	com	a	experiência-
piloto	em	Barroso.

eram	os	grandes	empregadores.	Essa	situação	fez	com	que	o	
próprio	poder	público	também	ficasse	dependente,	porque	o	
nível	de	imposto	arrecadado	era	alto.
	 No	início	dos	anos	90,	as	mudanças	no	mercado	con-
sumidor,	a	automação,	a	tecnologia,	as	novas	maneiras	de	gerir	
o	negócio	e	as	exigências	por	maiores	controles	ambientais,	
impunham	a	necessidade	de	novos	investimentos.	O	comércio	
local	e	as	pequenas	indústrias	estavam	enfraquecidas.	
	 O	 Grupo	 Paraíso	 passou	 a	 atravessar	 dificuldades	
econômicas	e	ambientais	e,	para	garantir	a	continuidade	do	
negócio,	 iniciou	um	processo	de	busca	por	compradores	de	
suas	 fábricas	 de	 cimento.	 Foi	 nesse	 contexto	 que	 a	 Holcim	

Brasil,	em	1996,	adquiriu	as	unidades	do	Grupo	Paraíso,	entre	
elas	a	localizada	na	cidade	de	Barroso.
	 De	1996	a	2000,	para	ficar	de	acordo	às	deman-
das	do	mercado	e	também	aos	órgão	ambientais,	a	Holcim	
teve	que	modernizar	seu	sistema	produtivo	e	implantar	na	
fábrica	uma	gestão	ambiental.	
	 Ocorreram	significativas	mudanças	nas	relações	
de	trabalho	e	redução	nos	empregos	gerados.	Enquanto	em	
1980	a	fábrica	empregava	1.500	pessoas,	hoje	opera	com	
aproximadamente	�50,	entre	empregados	diretos	e	ter-
ceiros.	A	população	enfrentou	séria	crise	econômica,	com	a	
redução	dos	empregos,	migração	de	trabalhadores	e	conse-
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	 Os	barrosenses	podem	dizer	que	o	projeto	Ortópolis	
foi	a	resposta	da	Holcim	Brasil	à	carta.	É	importante	lembrar	
que	quando	Carlos	Bühler	conversou	com	Edgar	von	Buettner,	
ainda	não	sabia	da	tal	carta.	A	empresa,	por	intermédio	do	
Instituto	Holcim,	preocupada	com	o	agravamento	da	situação,	
já	pensava	em	uma	solução	para	os	problemas	da	cidade,	
em	uma	ação	que	promovesse	a	auto-sustentabilidade	do	
município	e	que	o	emancipasse	da	dependência	da	fábrica	ou	
de	qualquer	outra	instituição.	
	 Dessa	conversa	surgiu	a	possibilidade	de	trazer	o	projeto	
Ortópolis,	de	von	Buettner,	para	a	cidade	de	Barroso,	com	o	obje-
tivo	imediato	de	criar	condições	para	que	as	pessoas	envolvidas	
pudessem	participar	de	um	desenvolvimento	local	sustentável,	
gerando	trabalho	(não	necessariamente	emprego)	e	renda.
	 Então,	em	setembro	de	200�,	convidaram	lideranças	lo-
cais	–	poder	público,	iniciativa	privada,	associações	de	bairro,	igreja,	
etc.	–,	amostra	representativa	da	sociedade	barrosense,	para	anal-
isar	o	presente	e	projetar	o	que	seria	o	futuro	da	cidade	de	Barroso.	
As	lideranças	mostraram-se	interessadas	em	fazer	o	encontro.
	 A	proposta	era	identificar	quais	os	grandes	problemas	
da	população,	na	época,	e	as	possíveis	soluções.	Era	fazer	um	
evento	de	planejamento	estratégico	e	depois	desdobrá-lo	em	
planejamentos	operacionais,	onde	os	coordenadores,	por	temas,	
convidassem	outras	pessoas	e	fossem	envolvendo	a	população	
da	cidade,	em	cadeia.	Essa	seria	a	concepção	ideal.	
	 Ainda	não	havia	nenhum	projeto	para	ser	apresen-
tado.	Havia	uma	metodologia,	uma	concepção	de	planeja-
mento	sistêmico,	estratégico	e	participativo	que	resultaria	em	
um	projeto.	Havia,	também,	a	proposta	de	um	nome	para	esse	
projeto:	Ortópolis,	que	só	foi	revelado	no	final,	sob	a	forma	de	
uma	“pergunta	sugestiva”:	“Vocês	não	acham	que	poderíamos	
chamar	de	Ortópolis	este	projeto	que	acabamos	de	elaborar?”	
	 Mediados	por	Edgar	von	Buettner,	experiente	mod-
erador,	que	facilitava	o	processo,	o	pessoal	começou	a	trabal-
har.	O	clima	foi	tranqüilo.	Chegou	um	momento	em	que	Edgar	
falou	que	era	necessário	fazer	um	diagnóstico.	Perguntaram:	
“Quem	será	contratado	pela	fábrica?”.	E	ele:	“Ninguém	será	
contratado.	Vocês	farão	o	diagnóstico.	Ninguém	melhor	do	
que	vocês	sabem	onde	o	sapato	está	apertando”.	E	eles:	“Nós?	
Mas	nós	não	temos	condições	de	fazer	isso!”	Edgar	disse	que	
tinham	de	ter,	antes	de	tudo,	pensamento	sistêmico	e	postura	
de	cooperação,	isto	é,	um	ajudar	o	outro.	O	caminho	para	as	
soluções	seria	definido	nos	workshops.

MÃOS-à-OBRA

O PROJETO PARA UMA CIDADE CORRETA
É APRESENTADO à COMUNIDADE 

Mudança comportamental 
assumida e realizada

Modelos de políticas públicas elaborados

Empreendedorismo difundido e implementado

Agronegócio desenvolvido e implementado

Econegócio desenvolvido e implementado

Plano estratégico urbano elaborado e 
implementado

Melhoria na infra-estrutura alcançada

Gestão ambiental municipal implementada

Cidade embelezada (arquitetura e paisagismo) 

	 Identificaram	grandes	problemas:	geração	de	
renda,	saúde,	educação,	a	questão	de	meio	ambiente	e,	a	
principal,	a	comunidade	precisava	modificar	o	comporta-
mento,	não	só	em	relação	à	cidade,	mas	à	dinâmica	das	
mudanças	que	acontecem.	Ficou	claro	que	todas	as	ações	
deveriam	partir	da	própria	população.	Foram	traçados	os	ob-
jetivos	do	projeto,	os	resultados	a	serem	alcançados	(os	Rs),	
as	demandas	da	cidade.	Surgiram	os	nove	eixos	temáticos.

R6

R5

R4

R9

R8

R7

R3

R2

R1
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	 O	projeto	Ortópolis	tem	como	Visão	ser	um	
município	formado	por	pessoas	que	tenham	uma	postura	
cidadã	consistente	e	cooperativa,	que	constituam	os	poderes	
públicos,	instituições	sociais	e	organizações	empresariais	de	
excelência,	articulados	e	comprometidos	com	o	desenvolvi-
mento	sustentável,	que	resulte	em	resgate	da	auto-estima,	
boa	qualidade	de	vida	e	justiça	social,	com	respeito	ao	meio	
ambiente,	à	cultura	e	aos	valores	éticos.	
	 Tem	como	Missão	possibilitar	mudança	comportamen-
tal	que	resulte	na	participação	de	todos	os	setores	da	sociedade	
na	construção	de	uma	comunidade	responsável,	justa,	solidária	e	
ética,	buscando	uma	boa	qualidade	de	vida	para	todos.



	 Um	dos	mecanismos	propostos,	e	realizados,	para	
fazer	a	interação	entre	o	setor	público,	o	setor	privado	e	
as	comunidades	foi	a	criação	de	uma	associação	sem	fins	
lucrativos.	Em	outubro	de	200�	foi	criada	a	Associação	
Ortópolis	Barroso	(AOB).
	 A	AOB	tem	como	principal	objetivo	promover	o	
fortalecimento	de	todas	as	instituições	da	cidade,	sendo	o	
único	veículo	existente	com	proposta	clara	de	mudança	de	
comportamento,	ou	seja,	dizer	não	ao	assistencialismo	e	sim	
a	sustentabilidade,	sugerindo	e	estimulando	a	comunidade,	
com	parcerias	junto	ao	Instituto	Holcim,	Sebrae,	Senai,	
Prefeitura	Municipal	de	Barroso,	Colégio	São	José	e	

Fundação	Interamericana,	entre	outros.
	 Em	dois	anos,	a	AOB	já	realizou	trabalhos	com	as	
associações	de	bairro,	com	a	ACIB	(Associação	Comercial,	
Industrial,	Agropecuária	e	de	Serviços	de	Barroso),	com	
a	Assepre	(Associação	dos	Empreiteiros	de	Barroso),	e	
com	o	Poder	Público,	por	meio	de	workshops	na	linha	
da	sustentabilidade,	tendo	como	objetivo	principal	criar	
oportunidades	para	todos	os	cidadãos.	A	idéia	é	dar	
continuidade	ao	trabalho	em	todos	os	segmentos	da	
comunidade	de	Barroso.
	 A	AOB	teve	número	de	associados-fundadores	bem	
significativo:	72,	entre	pessoas	físicas	e	jurídicas.

AOB

UMA ENTIDADE PARA MUDAR O 
COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO
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	 Depois	de	três	anos	em	que	foi	implementado	
o	projeto	Ortópolis	em	Barroso,	muita	coisa	mudou.	A	
população	já	refletiu	o	suficiente	sobre	sua	dependência	em	
relação	à	fábrica	de	cimento;	já	pensou	sobre	possíveis	es-
tratégias	para	o	futuro,	ao	invés	de	exigir	a	volta	de	tempos	
passados;	já	tomou	consciência	de	que	sem	uma	mudança	
comportamental	–	o	objetivo	principal	do	projeto	–	nada	
acontecerá;	já	‘caiu	a	ficha’,	e	todos	já	perceberam	que	vão	
ter	que	ir	atrás,	que	não	dá	para	esperar	de	braços	cruzados	
e	achar	que	a	solução	vai	cair	do	céu.		
	 Parte	significativa	da	população	barrosense	já	
trabalha	o	sonho	de	uma	cidade	correta.	Acompanhe	o	que	
eles	estão	fazendo.

VOX POPULI

OS BARROSENSES COM A PALAVRA!
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	 Aqui	em	Barroso	as	coisas	estavam	andando	para	trás.	E	muito	dentro	dessa	
linha	de	ficar	esperando	pelo	Estado,	pela	fábrica	de	cimento.	É	a	síndrome	do	cidadão	
achar	que	ele	tem	que	servir	do	mundo	e	não	servir	ao	mundo.		
	 Tenho	uma	visão	sistêmica	e	bem	social	das	coisas,	quer	dizer,	não	tem	sentido	fazer	
nada	se	não	for	para	promover	a	felicidade	de	todo	mundo,	ter	uma	melhor	distribuição	por	
meio	do	trabalho.	O	capitalismo	autêntico	é	esse	que	cria	oportunidades	para	todo	mundo,	e	
cada	um	participa	com	a	cota	que	ele	tem.	Isso,	para	mim,	sempre	foi	muito	sedimentado.		
	 Eu	vendo	isso	e	sempre	discordando,	ficava	pensando:	precisamos	encontrar	
um	caminho.	Em	função	disso,	eu	voltei	para	cá,	em	1987,	depois	de	28	anos	fora.		
	 Comecei	tentando	fazer	um	trabalho	dentro	do	primeiro	setor,	com	os	
políticos,	mas	percebi	que	eles	acharam	que	eu	queria	me	candidatar,	porque	o	ápice	é	
ser	prefeito,	como	que	se	ser	prefeito	fosse	a	melhor	coisa	da	face	da	terra.	Só	queria	
ajudar	o	cidadão,	conversar	com	ele	para	parar	com	esse	assistencialismo,	esse	sonho	de	
tentar	ter	uma	coisa	melhor	dependendo	dos	outros.		
	 Depois,	fui	para	o	segundo	setor	conversar	com	a	ACIB	(Associação	Comercial,	
Industrial,	Agropecuária	e	Serviços),	onde	também	tinha	muitas	dificuldades.	Entrei	
para	a	diretoria	e	desde	então	permaneço	lá,	faz	pelo	menos	10	anos	(a	Associação	tem	
20).	Com	o	pessoal	do	terceiro	setor	foi	onde	houve	uma	participação	mais	informal,	
que	foi	ajudando	quando	solicitado,	sempre	tendo	uma	interação	com	esse	povo.	
	 A	minha	ajuda	sempre	foi	intelectual	–	com	projetos	e	com	idéias	–	e	muitas	
vezes	com	dinheiro,	com	patrocínio.	O	cara	ia	fazer	uma	associação	comercial,	por	
exemplo,	aí	precisava	de	material,	me	procurava,	eu	ajudava,	dava	uma	força.	Um	
movimento	negro	ou	tudo	que	cria	possibilidades	de	mobilização,	coisas	sadias,	faço	
questão	de	ajudar.	Apoiei	muito	as	duas	paróquias,	as	outras	religiões	quando	solicitaram.	
Sempre	tive	a		idéia	de	que	é	preciso	criar	condição	para	ter	mobilização	na	cidade,	para	
as	pessoas	desistirem	de	ficar	esperando	pela	fábrica	de	cimento	e	pelo	poder	público.		
	 Fui	chamado	para	conhecer	o	projeto	Ortópolis.	O	primeiro	encontro	foi	em	
uma	sala	que	tinham	quarenta	e	poucas	pessoas,	totalmente	aleatórias.	Eu	acho	que	eu	
fui	chamado	para	ir	lá	pelo	meu	recente	passado.	Eu	imagino.	Logo	fui	eleito	pelos	
participantes	como	coordenador-geral.	Eu	não	tenho	muito	tempo	disponível,	quer	
dizer,	minha	vida	é	praticamente	ligada	ao	mundo	dos	negócios,	onde	tenho	que	me	
dedicar	mais,	porque	são	projetos	belos	e	todos	com	muitas	possibilidades.	E	eu	tive	
que	arrumar	um	tempo	para	Ortópolis.		
	 No	início,	as	pessoas	achavam	que	iam	arranjar	emprego	na	Holcim	ou	no	
Instituto	ou	então	que	ia	ter	um	negócio	para	eles,	ou	que	eu	estava	nisso,	interessado	
em	algum	benefício	próprio.	Quando	você	tem	uma	população	com	demandas	e	
necessidades	básicas,	eles	pensam	muito	a	curto	prazo.	O	primeiro	problema	foi	esse:	a	
dificuldade	de	as	pessoas	enxergarem	a	proposta.	O	pessoal	é	imediatista,	quer	o	ovo,	
tem	essa	coisa	do	preconceito	do	lucro,	da	desconfiança.	Para	combater	isso,	tem	que	
fazer	com	que	o	cidadão	perceba	que	ele	pode.	Você	está	lá	para	falar:	arregaça	as	
mangas,	faça	a	sua	parte,	não	espera	por	ninguém.	Eu	acho	que	a	maior	dificuldade	é	
essa	falta	de	visão	das	pessoas,	essa,	interação.	O	pessoal	é	meio	São	Tomé.	
	 As	pessoas	têm	que	estar	participando.	Foi	o	que	me	trouxe	para	o	projeto.	E	nós	
estamos	aí,	procurando	saídas	para	Barroso	e	que,	felizmente,	acho	que	a	gente	achou	o	caminho	
certo	por	meio	do	Projeto	Ortópolis.	Isso	criou	possibilidades	para	discutir	com	a	comunidade.		
	 E	eu	vi	no	projeto,	que	isso	podia	ser	organizado.	O	Ortópolis	fez	planejamento	
estratégico,	buscou	consultor	fora	e	veio	trazer	muita	informação	nova.	O	que	eu	acho	
fantástico	disso	é	que	hoje	a	gente	pode	dizer	assim:	resultados	obtidos.	Os	nove	
resultados	a	serem	obtidos,	que	estão	nas	matrizes	de	planejamento,	são	demandas	da	
comunidade.	Você	percebe	que	hoje,	na	cidade,	todo	mundo	fala	a	mesma	língua,	a	da	
sustentabilidade.	Isso	só	foi	plantado	aqui	por	causa	desse	projeto.	
	 Agora	estamos	na	fase	de	como	promover	a	sustentabilidade.	Trabalhamos	o	
primeiro	setor,	fazendo	workshops,	ajudando	a	montar	o	PPA	(Plano	Plurianual)	dos	
quatro	anos.	Em	relação	ao	segundo	setor,	eu	digo	sempre	que	é	o	da	turma	que	está	

Célio Reis 
Coordenador-geral do Projeto 
Ortópolis Barroso, empresário, 
proprietário da Cimec Cimento 

e Concreto Ltda. (concretos e 
argamassa), da Cemtal Cerâmica e 

Mineração (mineração e cerâmica) e 
da Agrocam Agropecuária Caminho 

Real Ltda. (agropecuária e bois).
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acomodada.	Está	na	zona	de	conforto.	O	cara	tem	o	posto	de	gasolina	dele,	acha	que	o	
que	ele	tem	está	bom	para	ele.	E	às	vezes,	está	mesmo,	com	certeza	que	está,	mas	eu	
entendo	que	a	visão	não	pode	ser	assim,	tem	que	estar	bom	para	mais	gente,	tem	que	
ter	coisas	boas,	que	tenham	possibilidade	de	ficar	ainda	melhor	para	ele.	Essa	é	a	grande	
dificuldade.	Mas,	agora,	com	a	interação	com	a	ACIB,	conseguimos	começar	a	mostrar	a	
sustentabilidade	para	esse	setor	que	estava	na	zona	de	conforto,	hoje	um	grande	aliado.	
	 O	projeto	Ortópolis	identificou	três	segmentos	importantes	para	o	desenvolvi-
mento	da	cidade:	agronegócio,	eletromecânico	e	turismo,	que	engloba	cultura	e	
artesanato.	Para	o	agronegócio,	tem	a	verticalização	do	leite	–	produção	de	queijos	e	
coisas	com	valor	agregado	maior	–,	e	a	verticalização	do	plantio	da	mandioca.	Com	isso,	
está	se	nascendo	uma	cultura	complementar	em	Barroso,	porque	o	negócio	é	beneficiar	
esses	alimentos	e	com	isso,	fechar	a	cadeia.	Por	exemplo,	Barbacena	é	um	grande	
produtor	de	frutas	e	hortigranjeiros;	Carandaí	a	mesma	coisa.	São	João	Del	Rey,	
Santiago,	esse	pessoal	está	todo	produzindo,	plantando	e	o	que	eu	sinto	da	cidade	é	
que	Barroso	vai	é	comprar	desse	pessoal	para	beneficiar,	quer	dizer,	vão	ter	um	cliente	
próximo,	beneficiando	e	comercializando,	que	é	uma	vocação	de	Barroso.	Só	que	isso	
estava	meio	perdido,	quando	você	começa	a	mexer,	aparece.	Para	mim,	é	com	grande	
ganho	porque	identificou	qual	é	o	nicho	de	mercado	que	temos	no	agronegócio:	
beneficiar	alimento.	A	verticalização	do	leite,	também	está	bem	aceita	dentro	do	
segmento,	quer	dizer,	o	pessoal	está	se	organizando,	têm	um	grupo	de	pouco	mais	de	
20	pessoas,	que	é	bem	organizado	e	de	onde	deve	nascer	uma	associação	daí	ou	
‘grandes’	pequenos	produtores,	mas	dentro	dessa	linha	de	beneficiamento.		
	 Outra	linha	interessante	é	o	eletromecânico.	Com	relação	à	Assepre	(Associa-
ção	dos	Empreiteiros),	que	é	uma	turma	que,	na	realidade,	estava	dentro	daquele	
problema:	servir	a	Holcim	e	não	enxergar	que	tem	tecnologia	para	desenvolver	o	
eletromecânico	aqui.	Toda	a	tecnologia	que	foi	criada	para	manter	a	fábrica	naquela	
época	de	Brasil	fechado,	está	aí,	disponível.	O	que	acontece?	Que	em	Barroso	pode	
montar	britador,	peneira,	separador,	vagão,	tudo	isso	pode	ser	feito	em	Barroso.	O	Brasil	
importa	vagão,	isso	poderia	ser	feito	aqui.	Acho	que	também	conseguimos	mostrar	o	
eletromecânico	como	mais	um	segmento	para	Barroso.		
	 Barroso	tem,	dentro	da	escola	do	Senai,	a	linha	da	costura.	Ela	tem	capacidade	
para	formar	60	por	ano,	se	der	um	apertinho,	chega	a	100.	O	que	acontece?	Se	tiver	uma	
política	de	empreendedorismo	e	de	industrialização	virada	para	isso,	não	seria	nenhum	
delírio	falar	–	e	a	gente	pode	dizer	com	bastante	certeza	–	que	teríamos	mil	profission-
ais	nessa	área	e	poderíamos	ter	Barroso	como	centro	da	moda.		
	 Eu	diria	que	nesses	três	anos	de	Ortópolis,	ficamos	mais	de	dois	para	organizar	
a	instituição	e	para	colocar	os	pés	no	chão.	E	começamos	a	andar	tem	um	ano.	Até	
então,	estávamos	garimpando	todas	as	possibilidades,	pensando,	organizando,	
excluindo	coisas,	fazendo	os	nichos.	Por	exemplo,	o	R6	(Plano	Estratégico	Urbano):	a	
cidade	está	com	o	plano-diretor	feito	e	ele	entrou	para	nós	como	resultado.	O	prefeito,	
sensibilizado	por	isso,	não	tinha	necessidade	de	fazer,	mas	contratou	uma	equipe	e	fez.	
O	projeto	Ortópolis	cumpriu	o	papel	dele.	
	 Eu	imaginava	que	a	gente	estava	diante	de	um	abismo	cultural,	ou	seja,	um	
povo	acomodado,	sem	auto-estima,	que	está	esperando	um	resto	de	vida	que	tem	para	
eles,	ou	seja,	estão	esperando	Papai	Noel.	Mas,	como	no	Ortópolis	as	coisas	começaram	
a	acontecer,	e	como	o	status	do	cidadão	que	está	aí	é	de	ver	o	bolo	pronto,	acho	que	a	
maneira	como	está	chegando,	vai	ser	melhor,	vai	ser	menos	polêmico,	porque	foi	lá,	
acertou-se	a	questão	socioeconômica	em	todos	os	seus	níveis.	Esse	é	um	resultado	do	
Ortópolis:	colocamos	todo	mundo	falando	de	sustentabilidade.		
	 Falo	das	pessoas	que	se	disponibilizaram,	os	formadores	de	opinião,	porque	
você	tem	que	formar	uma	massa	crítica	de	gente	que	defenda	uma	idéia.	Essa	massa	
crítica	existe.	Agora,	o	potencial	de	indicação	desse	pessoal	é	muito	grande.	Só	que	as	
coisas	estão	tendo	que	ser	sedimentadas	primeiro	para	eles.	Porque	se	fôssemos	pegar	
isso	e	abrir,	seria	como	se	fosse	Hitler	invadindo	a	Rússia.	Estrategicamente,	pensamos	
em	formar	essa	massa	crítica,	definindo	o	que	é	o	projeto	Ortópolis.	Apareceram	os	
Resultados.	Aí	o	cara	entende:	tem	o	que	para	fazer	em	Barroso?	Ah,	tem	o	agronegócio,	
o	turismo,	existem	essas	possibilidades.	E	por	aí	vai.		
	 A	relação	da	própria	empresa	com	a	comunidade	está	sendo	trabalhada.	As	
pessoas	vão	ver	coisas	concretas.	E	depois,	em	função	das	matrizes	de	planejamento,	
dos	parceiros	(como	Sebrae,	bancos,	colégio	São	José,	etc.),	vai	ser	mais	fácil	o	negócio	
sair	e	virar	uma	coisa	popular.	Estrategicamente	a	linha	foi	essa,	por	uma	questão	até	
de	auto-aprendizado,	porque	ninguém	sabia	dos	obstáculos	que	tinha.		
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	 Trabalhar	com	voluntário	é	uma	loucura,	é	uma	estrutura	plana	que	você	não	
vai	motivar,	vai	seduzir.	O	cara	tem	que	se	apaixonar.	São	desafios	que	não	se	tem	noção	
dos	obstáculos	e	eu	acho	que	à	medida	que	eles	foram	aparecendo	é	que	se	foi	
corrigindo	a	linha	para	montar	o	escopo	do	projeto	Ortópolis,	material	valioso	para	
resolver	a	questão	da	sustentabilidade	no	Brasil,	com	certeza.		
	 A	partir	do	ponto	que	a	comunidade	identificar	que	isso	não	é	do	Instituto	
Holcim	nem	da	Holcim,	que	é	deles	e	que	o	objetivo	é	torná-los	pessoas	felizes	por	meio	
da	sustentabilidade,	do	crescimento	próprio,	usando	o	talento	deles,	vai	ter	muita	gente	
apaixonada	por	isso.		
	 Acho	que	o	projeto	Ortópolis	Barroso	vai	ter	uma	evolução	fantástica.	O	
diagnóstico	está	aí.	E	como	esse	caminho	não	foi	inventado,	está	dentro	da	cultura	e	das	
competências	que	têm	aí,	vai.	E	do	ponto	de	vista	de	mercado,	existem	demandas,	
então,	não	tem	como	não	ir.	Acho	que	dentro	do	prazo	dos	dez	anos,	isso	vai	ser	um	
show,	uma	coisa	maravilhosa.	Acredito	que	esse	modelo	tem	que	ter	muito	cuidado	
para	não	ser	entendido	como	coisa	para	política.	Isso	vai	servir,	dentro	de	uns	quatro	ou	
cinco	anos,	de	matéria	para	a	gente	pensar	o	Brasil.		
	 Culturalmente,	aqui	em	Barroso,	as	pessoas	casam	com	as	instituições,	começam	
a	empregar	os	parentes	e	você	fica	sem	saber	se	o	cidadão	está	empregando	para	a	
comunidade	ou	se	é	para	ele	próprio.	Desde	o	primeiro	dia	que	eu	pisei	na	Associação	
Ortópolis	Barroso,	pisei	para	sair,	porque	acho	que	o	projeto	tem	que	ser	um	diferencial.	
Então,	a	hora	que	tiver	–	e	já	está	tendo	–	gente	com	competência,	fazer	rodízio,	para	ter	
mais	gente,	para	não	ficar	um	projeto	de	uma	pessoa	só,	porque	tem	que	ser	um	projeto	
da	comunidade,	posso	pensar	em	sair.	E	a	comunidade,	por	conta	do	lado	estratégico,	
ainda	não	comprou	o	projeto,	mas	eu	não	tenho	dúvida	que	vai	comprar	à	medida	que	for	
caindo	a	desconfiança.	A	boa	idéia,	depois	de	sedimentada	não	falta	quem	não	queira.		
	 Para	mim,	esse	projeto	caiu	do	céu.	Eu	acho	que	nem	o	próprio	Edgar	sabia	para	
onde	isso	ia.	Ninguém	sabia.	E	mexer	com	gente	é	intangível.	Não	é	certo	ainda	que	os	
caminhos	que	nós	tomamos	são	os	mais	adequados,	mas	para	o	contexto	atual,	são.	
Quando	você	vai	mexer	numa	comunidade	que	está	morta,	que	está	sendo	rotulada	
como	um	abismo	cultural,	você	busca	a	cultura	que	existe	e	trabalha	em	cima	dela	para	
achar	caminhos,	de	acordo	com	a	cultura	do	mercado,	e	encontra	saídas.	E	eu	acho	viável.

	 Acho	que	a	mudança	de	comportamento,	que	é	a	minha	área,	é	a	mais	com-
plexa.	Não	adianta	você	querer	trabalhar	com	o	pessoal	adulto,	tem	que	começar	mesmo	
com	os	mais	jovens,	as	crianças,	para	ver	as	perspectivas	deles.	Com	adulto	você	apaga	
incêndio,	resolve	os	problemas	deles,	imediato,	mas	depois	tem	que	apagar	novamente.	
	 Nós	temos	um	potencial	muito	grande	em	Barroso.	Então,	minha	perspectiva	é	de	
crescimento,	visto	que	eu	conheço	a	cultura	da	cidade.	Eles	acreditam,	mas	demoram	a	acredi-
tar.	Acho	que	trabalhando	com	os	adolescentes,	eles	levando	a	mensagem	para	casa,	vai	fazer	
sucesso	mais	rápido.
	 A	nossa	perspectiva	é	que	isso	seja	o	ponto	de	partida,	porque	a	gente	vê	que	se	
as	pessoas	da	cidade	aceitarem	a	desenvolver	em	sintonia	e	procurar	ter	aquela	participa-
ção	tanto	na	vida	pessoal	quanto	na	vida	em	grupo,	fica	mais	fácil	acontecerem	as	coisas.	
	 O	grande	segredo	são	os	jovens,	porque	eles	são	os	motivadores.	O	trabalho	é	moti-
vado	pelas	perspectivas	dos	filhos.	Se	eles	hoje,	não	procurarem	crescer,	eles	não	têm	perspec-
tiva	de	vida.	Aqui	em	Barroso	não	tem	campo	de	trabalho	para	todo	mundo	mais,	porque	o	
município	é	muito	pequeno.	A	gente	tem	que	estar	preparado	para	buscar	em	outros	lugares.
	 Tenho	trabalhado	agora	com	os	outro	Rs,	para	dar	um	apoio	e	ver	até	onde	
eu	posso	chegar.	Vou	trabalhar	em	parceria	com	os	grupos.	Eu	sei	que	a	prefeitura	e	a	
fábrica	têm	uma	atividade	difícil,	porque	o	pessoal	ainda	não	entendeu	que	eles	não	
podem	ter	tudo	assim,	de	mão	beijada.	Quando	a	Associação	Ortópolis	se	propôs	a	
trabalhar	com	o	município,	com	as	igrejas	e	as	associações	de	bairro,	a	mentalidade	vai	
mudar,	sim.	Mas	não	é	a	curto	prazo,	repito,	pela	vivência	que	eu	tenho	da	cidade.

Fernando da Silveira Goulart 
Coordenador do R1 – psicólogo 

graduado pela antiga Faculdade 
de Ciências e Letras Dom Bosco, 

hoje Universidade Federal de São 
João Del Rey, e pós-graduado em 

Administração de Recursos Humanos.

R1

• Trabalho de motivação junto aos      
    jovens da cidade.
• Apoio aos outros Rs.

	 Quando	assumi,	vimos	que,	na	realidade,	parecia	que	estava	havendo	uma	
confusão	de	políticas	públicas	apresentadas	pela	Associação	Ortópolis	Barroso	e	pelo	
poder	público.	A	partir	daí,	a	gente	foi	trabalhar	a	idéia.	A	execução	de	políticas	públicas	
é	feita	pelo	poder	público	e	não	por	uma	ONG.	Então,	a	função	associação	era	apresen-
tar	idéias	de	políticas	públicas	para	que	fossem	executadas	pelo	poder	público.
	 A	AOB	participou	do	workshop	para	elaborar	o	PPA	(Plano	Pluri-Anual)	do	mu-
nicípio	e	a	LDO	(Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias).	O	nosso	PPA,	que	estamos	executando	
como	secretária	municipal,	foi	aprovado	com	as	idéias	da	Associação	Ortópolis.	Eu	acho	
que	é	uma	grande	conquista	e	pode	ajudar	a	comunidade	a	acreditar	mais	no	trabalho	da	
Associação	e	ver	que	realmente	ela	é	uma	entidade	apolítica,	sem	estar	com	a	politicagem.	
	 Acredito	muito	no	projeto	Ortópolis.	Eu	acho	que	não	é	só	a	comunidade	de	
Barroso,	mas	é	próprio	do	ser	humano	achar	que	todo	resultado	tem	que	vir	de	imedia-
to.	O	primeiro	passo	foi	a	sociedade	que	se	uniu	para	fundar	essa	Associação.	Acho	que	o	
pessoal	não	está	acostumado,	porque	você	vai	colher	frutos	a	médio	e	a	longo	prazos.	
	 É	um	projeto	que	está	nascendo	agora,	que	tem	por	onde	dar	certo,	porque	a	
gente	vê	que	o	grupo	interessado	é	composto	por	pessoas	realmente	comprometidas	e	
que	se	preocupam	com	a	melhoria	da	população.	Então,	acho	que,	no	momento	em	que	
houver	uma	divulgação	maior	para	mostrar	o	que	realmente	a	Ortópolis	está	fazendo,	
como	a	ACUC,	por	exemplo,	a	comunidade	vai	investir	e	participar	mais	da	Associação.	
	 Na	nossa	cidade,	que	é	pequena,	não	tem	uma	ONG	que	se	destacou.	A	As-
sociação	Ortópolis	Barroso	será	a	semente	lançada	e	que	vai	dar	muitos	frutos.	Quando	
me	chamaram	para	participar	das	reuniões,	eu	falei	que,	primeiro,	queria	conhecer	o	
projeto,	me	sentir	em	terra	firme,	porque	eu	não	gosto	de	pisar	em	areia	movediça.	Sou	
muito	dedicada	ao	que	eu	estou	me	propondo	a	fazer.

	 Aos	olhos	da	população,	pouca	coisa	aparecia.	O	grande	problema	é	que	as	
pessoas,	aqui	e	em	vários	lugares,	visualizam	trabalho	na	hora	que	tem	uma	edificação	
e	uma	placa	na	frente.	E,	na	verdade,	a	grande	mudança	é	a	postura	das	pessoas	para	
que	no	futuro	as	coisas	melhorem.	No	meu	grupo,	de	políticas	públicas,	como	eu	vou	
colocar	uma	placa	na	postura	de	enxergar	uma	política	pública?	Não	tem	jeito.	Mas	
que	teve	um	avanço	muito	grande,	eu	tenho	certeza.	As	pessoas	ficaram	muito	mais	
politizadas	e	mais	críticas,	principalmente	quem	esteve	envolvido	com	todas	as	dis-
cussões	do	projeto	Ortópolis.	
	 Efetivamente,	a	gente	teve	trabalhos	mais	eficazes	na	Pastoral	da	Criança,	que	
envolveram	a	comunidade,	como,	por	exemplo,	fazer	uma	alimentação	para	as	crianças	
com	baixo	peso.	Na	época,	todas	as	crianças	que	estavam	abaixo	da	tabela	conseguiram	
recuperar	o	peso.	Foi	uma	ação	efetiva,	integrada.	Nós	conseguimos	implementar,	por	
mais	incipiente	que	fosse,	uma	rede	de	atuações,	que	é	o	mais	importante.	Inclusive,	
na	época	que	a	gente	estava	implantando	essa	rede	de	interesses	sociais,	depois	que	
já	tinha	trabalhado	muito,	eu	fui	num	seminário	da	Telemig	Celular	em	BH	e	o	grande	
tema	do	seminário	foi	falar	dessa	rede,	onde	existe	alguém	que	articula	as	entidades	e	
faz	a	coisa	funcionar.	E	a	Ortópolis	conseguiu	fazer	um	pouco	disso,	porque	essas	enti-
dades	trabalhavam	separadas.

Vera Aparecida Rodrigues Pereira 
Ex-coordenadora do R2 Ex- assessora 
da prefeita e Ex-Secretária da Criança 
e do Adolescente
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Maria Auxiliadora Apolinário Ferreira 
Coordenadora do R2, professora da 
rede pública estadual, ex-secretária 
escolar (1990 a 1993), ex-diretora da 
primeira escola municipal de Barroso 
(1998 a 2001), atual Secretária 
Municipal  da Criança e do Adolescente.
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Nós temos um potencial muito 
grande em Barroso, minha 
perspectiva é de crescimento
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Realizações
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Realizações

	 É	difícil?	Eu	não	acredito,	porque	para	a	gente	chegar	na	comunidade	é	ne-
cessário	ter	os	interlocutores.	O	meu	grupo	da	Ortópolis	conseguiu	falar	com	a	comu-
nidade	toda	para	trazer	a	biblioteca	comunitária	para	Barroso.	Nós	articulamos	com	a	
população	e	a	prefeitura	e,	depois	de	um	ano,	a	coisa	aconteceu.	Mas	foi	preciso	a	gente	
começar	a	mobilizar	um	ano	antes	e	é	um	sucesso,	cada	vez	maior.	Hoje,	a	prefeitura	está	
responsável.	O	primeiro	momento	dessa	biblioteca,	foi	Ortópolis.	E	foi	o	Instituto	Holcim	
que	coordenou	todas	as	reuniões	e	viagens	do	pessoal	da	Fundação	Nacional	do	Livro	In-
fantil	e	Juvenil	e	do	Instituto	Ecofuturo.	Eu	que	articulava	quem	ia	participar	do	conselho.	
	 Eu	ainda	era	da	coordenação	do	grupo	de	interlocução	da	biblioteca.	O	que	falta-
va?	Ou	seria	colocada	em	uma	associação	de	bairro	e	a	instituição	iria	trabalhar	de	forma	
filantrópica,	ou	se	montaria	toda	essa	infra-estrutura	para	poder	funcionar	Nós	vimos	
que	tinha	que	ser	o	município,	porque	a	nossa	comunidade	é	carente,	você	consegue	uma	
ou	duas	pessoas	para	trabalhar	de	forma	filantrópica,	mas	é	pouco,	porque	as	pessoas	
precisam	trabalhar,	ter	o	ganha-pão.	Então,	a	prefeitura	tornou-se	parceira	da	Biblioteca.

Maria Lucylene Santiago 
Ex-coordenadora do R2 e do R6

 (Plano Estratégico Urbano)

	 Conheço	o	projeto	Ortópolis	desde	o	começo,	porque	fui	convidada	pelo	Insti-
tuto	Holcim	a	participar	do	workshop	inicial,	o	de	apresentação.	
	 Sempre	considerei	a	proposta	do	projeto	Ortópolis	muito	ampla,	mas	no	início	
acreditei	que	poderiam	sair	com	bons	resultados	em	um	tempo	mais	curto	–	haviam	
muitos	recursos	humanos	e	financeiros	envolvidos,	poderia	dar	certo.	Com	o	passar	do	
tempo,	um	ano,	dois	anos,	não	havia,	na	minha	avaliação,	resultados	significativos,	no	
sentido	das	expectativas	geradas,	e,	ao	contrário	do	que	deveria	acontecer,	se	reforçava	
uma	dependência	do	Instituto	Holcim.	
	 Depois	de	muita	discussão	interna,	considerei	que	havia	uma	falta	de	coerên-
cia	entre	o	discurso	e	a	prática.	Infelizmente,	deixei	de	acreditar	e,	por	conseguinte,	de	
participar	da	coordenação.	Me	propus	a	participar	dos	grupos	e	mesmo	do	Conselho	
Consultivo,	mas	não	obtive	mais	informações	sobre	os	trabalhos.	Continuo	acreditando	
na	’fórmula’	utilizada:	reunir	pessoas,	discutir	problemas,	propor	e	executar	ações	para	
superar	eses	problemas.	Mas	discordo,	entre	outros	pontos,	da	forma	como	Ortópolis	
se	operacionaliza.
	 Considero	que	o	melhor	resultado	foi	o	fato	de	as	pessoas	começarem	a	discu-
tir	sobre	os	temas	que	os	Rs	propõem,	mas,	sinceramente,	não	senti	nenhuma	mu-
dança	de	comportamento	da	população	de	Barroso	depois	da	implantação	do	projeto.	
Pelo	menos	não	consigo	lembrar	de	nada	que	tenha	acontecido	e	deixado	resultados	
efetivos,	onde	se	possa	dizer:	“isto	não	teria	acontecido	sem	Ortópolis”.	Não	digo	isso	
com	prazer,	afinal	dediquei	muito	tempo	e	energia	nas	ações	propostas,	mas	considero	
importante	não	faltar	com	a	verdade,	mesmo	se	tratando	de	uma	questão	subjetiva,	
onde	outras	pessoas	poderão	ter	outras	percepções.	
	 Não	desisti	de	desejar	viver	numa	“cidade	correta”	e	tento	de	outras	formas	
concretizar	tal	desejo.	Penso	em	um	poema	de	Mário	Quintana	que	acredito	traduzir	
um	pouco	desse	desejo	que	é	meu,	e,	felizmente,	também	de	outros,	inclusive	de	
tantas	pessoas	que	estão	no	projeto	Ortópolis;	assim	se	pudesse	dedicaria	a	todos	que	
têm	“espírito	ortopolitano”:	

Das Utopias
Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!

	 O	projeto	Ortópolis	vem,	nesses	três	anos,	crescendo.	A	minha	visão	é	de	que	se	
apanhou	bastante	para	chegar	até	hoje.	Ainda	falta	aprender	muito,	mas	já	temos	o	foco,	
porque,	na	época,	a	gente	dava	tiro	para	tudo	quanto	era	lugar,	tentando	fazer	alguma	
coisa	para	que	a	cidade	gerasse	renda	e	emprego.	Aí,	fazíamos	os	PO’s	(Planejamentos	
Operacionais),	traçávamos	as	idéias,	começávamos	a	mobilizar,	a	fazer	reuniões,	a	mexer	
com	o	cidadão,	a	tirá-los	da	zona	de	conforto.	
	 Fazer	os	outros	querer	ganhar	dinheiro	é	muito	difícil.	É	quebrar	paradigmas.	As	
vezes,	era	vontade	nossa,	mas	não	era	do	cidadão,	principalmente	o	de	classe	mais	baixa,	
que	não	tem	estudo,	que	não	tem	muito	conhecimento,	que	se	habituou	com	aquela	
atividade	da	prefeitura	e	da	Paraíso,	a	do	assistencialismo.	Ele	acostumou	a	ganhar	cesta-
básica,	a	ficar	quietinho.	Talvez,	por	ignorância	ou	comodismo,	pensa:	por	que	trabalhar	se	
tem	alguém	que	me	dá	cesta-básica,	que	me	dá	alguma	coisa?
	 É	muito	difícil	romper	com	isso.	Inclusive	tem	um	dos	Rs	(Mudança	de	Compor-
tamento)	que	fala	sobre	isso.	Com	relação	aos	empresários,	eles	pensam	estar	nessa	zona	
de	conforto.	Então,	é	difícil	fazer	com	que	ele	enxergue	que	o	negócio	dele	possa	crescer,	
que	ele	queira	investir,	arriscar.	
	 Nós	incentivamos	a	cooperativa	de	costura,	o	artesanato.	A	cooperativa	de	cos-
tura,	por	exemplo,	chamada	“Pano	pra	Manga”,	infelizmente,	não	existe	mais.	Viemos	com	
o	SebraeMG,	que	capacitou	o	pessoal,	fizemos	várias	reuniões	de	motivação,	até	planeja-
mento	para	sede	da	cooperativa.	Aprendeu-se	muito	com	a	ela,	que	deixou	a	experiência	
de	como	se	comportar	e	de	como	fazer	crescer	uma	cooperativa	no	futuro.	Não	conseguiu	
sucesso,	porque	teve	indivíduos	que	não	a	encararam	como	cooperativa,	viram	aquilo	
como	negócio	deles,	coisa	própria.	E	não	compraram	a	idéia	real	de	uma	cooperativa.	Ela	
não	deu	certo	como	cooperativa,	mas	dali	já	saíram	pessoas	que	foram	treinadas,	que	já	
estão	trabalhando	em	confecções.
	 Desse	pessoal	do	desfile	de	BH	(acho	que	vale	colocar	uma	nota	de	rodapé),	por	
exemplo,	alguns	são	ex-integrantes	da	“Pano	pra	Manga”,	outros	da	Cooperarte,	a	coop-
erativa	de	artesanato,	além	de	voluntários	barrosenses.	Para	mim,	esse	evento	mostrou	
que	realmente	a	gente	está	certo	ao	incentivar	a	costura	e	a	confecção	aqui	na	cidade.	As	
roupas	foram	produzidas	com	muito	bom	gosto,	são	bonitas,	a	confecção	foi	muito	bem	
feita.	E	é	prova	que	esse	pessoal	tem	um	potencial	enorme,	que	é	só	abraçar	a	causa.	É	só	
querer	fazer	acontecer.
	 Nós	incentivamos	o	artesanato,	esse	ramo	de	costura,	e	fizemos	várias	reuniões	
com	os	empreiteiros,	com	o	pessoal	do	setor	eletromecânico.	Estamos	até	com	um	projeto	
de	fortalecimento	desse	setor.	
	 A	Ortópolis	está	começando	a	mostrar	a	cara	agora,	apesar	de	já	ter	três	anos.	
Eu	convivo	com	pessoas	que	têm	conhecimento	do	projeto	e	outras	que	não.	Têm	as	que	
acham	que	a	Ortópolis	é	mais	uma	maneira	do	grupo	cimenteiro	fugir	das	responsabili-
dades	sociais,	porque	você	ouve	críticas	e	várias	opiniões	diferentes.	
	 O	importante,	na	minha	concepção,	é	colocar	na	cabeça	dessas	pessoas,	seja	
quem	for	o	‘padrinho’	da	Ortópolis,	que	é	preciso	comprar	a	idéia.	Eu	vejo	que	o	projeto	
tem	um	potencial	muito	grande,	mesmo	tendo	algumas	ações,	como	mudança	de	com-
portamento,	por	exemplo,	que	o	pessoal	não	mensura,	não	consegue	enxergar,	e	fazer	
com	que	isso	aconteça	em	um	curto	espaço	de	tempo.	Eu	vejo	Ortópolis	caminhando,	as	
coisas	acontecendo	a	médio	e	longo	prazos,	com	uma	visão	de	futuro.

Criação da cooperativa de costura 
“Pano Pra Manga”, em parceria com 
o Sebrae.
Confecção das roupas, com costureira 
de Barroso, para o desfile do estilista 
Ronaldo Fraga, na MinasCon, em Belo 
Horizonte, em parceria com o Sebrae 
e a Fiemg.
Cursos de capacitação para a coop-
erativa de artesanato – Cooperarte 
– com técnicas de vendas, produção e 
atendimento a turistas.
Participação da Cooperarte em feiras 
de artesanatos em outras cidades.
Fortalecimento do setor eletro-
mecânico junto aos empreiteiros.
Projeto “Acuc Fortalecida”, para 
realização de festivais gastronômi-
cos, junto a Associação Comunitária 
Unidos da Cohab.
Projeto “Rumo Certo” junto ao 
empresariado de Barroso, para forta-
lecimento do comércio local.

R3

Pastoral da Criança – alimentação 
para crianças de baixo peso e 
apresentação desta ação em 
seminário da Telemig Celular, em 
Belo Horizonte.
Articulação e trabalho de base 
para implantação da Biblioteca 
Comunitária Ler é Preciso em Barroso.
Elaboração do PPA (Plano Pluri-
Anual) do município.
Elaboração da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) da cidade.

Renato Mourão Fonseca
Coordenador do R3 , empresário, 
proprietário do Gambá Lanches
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Eu vejo Ortópolis caminhando, as 
coisas acontecendo a médio e longo 

prazos, com uma visão de futuro
“

”

Não desisti de desejar viver numa 
“cidade correta” e tento de outras 
formas concretizar tal desejo

“
”

Realizações

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



“

	 Participo	desde	o	início	da	estruturação	da	Ortópolis,	das	primeiras	reuniões	e	dos	
projetos	de	diagnóstico.	A	partir	daí,	assumimos	por	eleição,	a	coordenação	do	Agronegócio.	
	 Como	não	temos	uma	comunidade	organizada	para	produzir	nem	os	meios	
pujantes,	e	a	área	agrícola	do	município	é	pequena,	então,	a	primeira	participação	
nossa	é	de	organizar	esse	pessoal	–	os	produtores	rurais	(hoje,	somos	20)	–	para	pro-
duzir	dentro	da	suas	pequenas	glebas.	Fazemos	reuniões	mensais,	em	um	espaço	físico	
adequado,	sempre	aos	domingos,	para	poder	atender	às	necessidades	do	produtor,	
ouvindo	e	trazendo	informações	daquilo	que	as	entidades	de	pesquisa	têm	em	mãos.
	 Para	isso,	tem	que	ter	um	produto	e	o	leite	é	o	principal	em	nossa	região.	
Como	somos	glebas	pequenas,	tivemos	que	criar	algo	no	sentido	da	comercializa-
ção,	da	compra	de	adubos,	insumos	e	medicamentos	de	forma	conjunta,	da	troca	de	
experiências	e	de	implementos	para	poder	atender.	Esses	são	artifícios	que	adotamos	
para	ter	o	produtor	rural,	que	é	desconfiado,	a	participar	conosco.	Já	está	funcionando.
	 Já	estivemos	em	São	Carlos	para	trazer	a	experiência	de	lá	na	área	da	
produção	de	leite	a	pasto.	Viajamos	mais	de	�00	quilômetros	para	uma	fazenda	ex-
perimental	da	Epamig	(Empresa	de	Pesquisa	Agropecuária).	Fomos	mais	de	20	pessoas	
para	poder	conhecer	os	procedimentos	de	pesquisa	na	área	de	produção	de	leite	a	
pasto	do	gado	mestiço.	São	produtos	que	podemos	enaltecer	dentro	de	um	trabalho	e	
de	uma	parceria	com	a	Ortópolis,	sem	haver	a	distinção	do	apoio	do	município.	Agora	
vamos	repassar	para	o	grupo	nossa	experiência.	
	 São	os	projetos	abertos,	que	a	gente	chama	de	verticalização	do	leite.	A	idéia	de	
produzir	com	custo	baixo	para	beneficiá-lo	e	vendê-lo	também	com	custo	baixo.	Para	isso,	
estamos	buscando	informações	para	organizar	dentro	do	grupo	uma	cooperativa	ou	uma	
associação	para	a	gente	beneficiar	e	vender	esse	leite	e	ter	uma	remuneração	melhor.	
	 Temos	uma	participação	ativa	nesse	sentido	e	todos	aqueles	que	estamos	
chamando	para	participar	conosco,	alertam	para	isso:	queremos	a	concorrência,	não	a	
falência	de	ninguém.	Nosso	compromisso	é	com	a	cidade	mais	dinâmica,	mais	capaz,	
mais	competente.	
	 Estamos	trabalhando	a	melhoria	genética	dos	animais	que	hoje	já	fazem	
parte	do	nosso	rebanho,	pesquisando	técnicas	mais	apuradas	para	a	produção	e	tam-
bém	a	questão	da	comercialização.	Estamos	junto	com	a	Secretaria	de	Agricultura	do	
município	articulando	nesse	sentido.	
	 Hoje	em	Barroso	existem	aproximadamente	�00	pequenas	propriedades	
rurais.	Dessas,	reunimos	20	dentro	da	Ortópolis.	Se	contarmos	com	mais	alguns	
interessados	já	conscientizados	da	troca	de	experiências,	mas	que	não	participam	das	
reuniões,	chegamos	a	�0.	
	 Temos	outros	projetos,	como	o	da	mandioca,	que	nasceu	da	premissa	de	ser	
barato	e	de	risco	menor.	Chamamos	algumas	pessoas	para	produzir	e	28	pequenos	
produtores	rurais	aderiram.	E	começamos	a	trabalhar.	
	 A	idéia	era	de	cada	um	produzir,	plantar	em	um	hectare	de	terra,	depois	multi-
plicar	isso.	Produzimos	e	tivemos	um	entrave	na	comercialização.	Foi	o	grande	erro	nosso,	
de	acreditar	nos	dados	que	tínhamos	em	mãos	na	época.	A	taxa	do	produto	valia,	no	
Ceasa	de	Minas	Gerais	e	do	Rio	de	Janeiro,	cerca	de	1�	reais	a	caixa.	Na	hora	da	venda,	não	
fazíamos	parte	da	tradição	e	começamos	a	encontrar	barreiras	para	colocar	o	produto	
das	pessoas	que	acreditaram	na	gente.	E	por	meio	de	um	apoio	do	município,	consegui-
mos	vender	para	uma	empresa	a	seis	reais	a	caixa.	De	acordo	com	algumas	pessoas	que	
participaram,	esse	valor	já	dava	um	retorno,	mas	não	tivemos	a	pujança	dos	1�	reais.	
	 No	comércio	local,	há	um	ano,	você	chegava	no	sacolão	e	eles	serviam	produ-
tos	in	natura,	arrancado	da	terra.	A	mandioca	tem	um	tempo	muito	curto	para	ficar	na	
prateleira,	porque	ela	escurece	e	perde	o	valor.	Aí	trouxemos	a	informação	para	o	comer-

Olímpio Barbosa Filho
Coordenador do R4, graduado 
em Engenharia Mecânica, ex-
gerente da área de Formação 

Profissional do Grupo Siderúrgico 
Usiminas (Parte pode ser utilizada 

para mostrar avanços)

ciante	descascar	e	congelar.	Agora,	você	vai	ao	sacolão	e	não	encontra	mais	a	mandioca	sem	
descascar.	Passamos	a	tecnologia	para	o	comerciante.	Quer	dizer	já	temos	um	resultado.
	 Não	temos	a	região	propícia	para	a	produção	de	cana-de-açúcar,	mas	troux-
emos	pesquisadores	de	Viçosa	para	mostrar	para	o	grupo	como	é	que	cultiva	a	cana-
de-açúcar,	as	variedades	e	o	manejo,	para	termos	resultado	para	isso.	Tínhamos,	no	
manejo	antigo,	produção	de	�0,	�0	hectares	de	cana.	Hoje,	com	o	projeto,	já	estamos	
produzindo	mais	de	100	toneladas	de	cana	por	hectare.	Já	é	resultado.	Isso	faz	parte	da	
verticalização	do	leite:	eu	estou	produzindo	cana	para	tratar	do	gado.	
	 Aí,	começa	a	ter	o	nascimento	de	uma	outra	opção	que	é	a	de	produzir	cacha-
ça	e	álcool	com	o	excedente	da	cana.	Já	é	uma	realidade	também.	Quem	hoje	produz	50	
litros	de	álcool	por	dia,	pode	se	dar	por	satisfeito	que	não	vai	consumir	tudo	isso	por	dia.	
A	técnica	de	produção	do	álcool	de	forma	artesanal,	fomos	nós	que	buscamos.	
	 Participar	do	projeto	Ortópolis	faz	a	gente	ganhar	renovação	de	espírito.	Já	es-
tou	velho,	mas	falta	muito	para	chegar	aos	9�	anos	de	meu	pai.	Eu	acredito.	Se	a	gente	
chegar	nos	9Rs,	já	é	um	grande	negócio.
	 Muita	coisa	mudou	em	Barroso	com	esse	projeto.	Só	de	a	gente	ter	aqui	nove	
pessoas,	os	coordenadores,	mais	o	coordenador-geral,	dez,	mais	os	agregados	de	cada	
coordenação,	para	poder	articular	um	trabalho	de	forma	voluntária,	já	é	uma	grande	
mudança.	Partiu-se	da	estaca	zero	e	hoje	somos	em	torno	de	�0	pessoas	envolvidas.	É	o	
primeiro	passo.	Todas	elas,	em	seus	afazeres	diários,	em	suas	necessidades	particulares,	es-
tão	doando	um	tempo	para	a	coletividade.	No	meu	entendimento,	uma	grande	mudança.

R
4

Organização dos produtores rurais para 
compra em conjunto de adubos, insumos 
e medicamentos.
Encontro com produtores da fazenda 
experimental da Epamig (Empresa de 
Pesquisa Agropecuária), de São Carlos, 
para conhecer os procedimentos de 
pesquisa na área de produção de leite a 
pasto do gado mestiço. 
Verticalizção do leite – produção a custo 
baixo para beneficiar o leite e vendê-lo 
com custo baixo.
Articulação junto à Secretaria da 
Agricultura de Barroso para melhoria 
genética do rebanho de Barroso.
Verticalização da mandioca – plantação 
e tecnologia para os cuidados com o 
produto antes de seguir para o sacolão.
Cultivo e manejo da cana-de-açúcar, 
aumentando a produção para 100 toneladas 
por hectare. Cana para tratar o gado.
Produção de cachaça com o álcool 
excedente da cana, em técnica artesanal.

	 Eu	tomei	conhecimento	do	projeto	Ortópolis	por	meio	de	um	convite	feito	
pelo	Instituto	Holcim	sobre	a	situação	que	nossa	comunidade	estava	vivendo:	alto	
número	de	desemprego	e	falta	de	perspectiva,	pois	naquela	época	estava	iniciando	a	
automação	na	fábrica	e	também	a	parte	de	terceirização	de	mão-de-obra.	
	 Com	a	inquietude	da	sociedade,	houve	um	movimento	para	buscar	alterna-
tivas	para	a	população	e	para	sua	auto-sustentabilidade.	Na	época,	eu	era	diretora	de	
Escola	Estadual	Francisco	Pires,	que	tinha	1.800	alunos,	e	fui	convidada	para	participar	
do	projeto.	Fizemos	nossas	reivindicações	e	nossas	propostas	de	resultados.	
	 A	gente	percebe	que	a	mão-de-obra	especializada	é	um	pouco	difícil,	que	a	
maioria	da	população	vive	por	conta	da	economia	informal	e	nós	procuramos	buscar	al-
ternativas	na	natureza,	na	reciclagem,	no	reaproveitamento	para	melhorar	a	qualidade	
de	vida	de	grande	parte	de	nossa	população.	
	 Na	época,	eu	fiz	parte	do	grupo	R8,	que	é	o	grupo	de	meio	ambiente,	e	era	
apenas	uma	associada,	desde	a	fundação.	Isso	porque	na	escola	trabalhava	com	um	
projeto	de	reciclagem	de	garrafa	PET	e	de	papel.	Daí	em	diante,	eu	saí	da	direção,	voltei	
para	a	sala	de	aula	para	dar	aulas	de	matemática,	e	continuei	na	Ortópolis.	Agora	na	
coordenação	do	R5,	que	é	Econegócio.	
	 Estamos	tentando	implantar	uma	associação	para	os	catadores	de	material	
reciclado,	junto	com	a	Associação	Integrar	de	São	João	Del	Rey,	que	é	uma	entidade	com	
experiência	na	área.	Eles	trabalham	em	parceria	com	a	Universidade	Federal	e	com	o	
Banco	do	Brasil.	Vamos	trazer	essa	associação	para	nossa	cidade.
	 É	importante	destacar	que	eles	é	que	vão	se	organizar.	Com	o	dinheiro	que	
conseguirem	com	as	vendas,	vão	fazer	tudo.	Vão	ter	a	consultoria	da	Integrar	e	da	Asso-
ciação	Ortópolis,	junto	com	a	prefeitura,	porque	você	não	faz	a	reciclagem	sem	o	apoio	
governamental.	A	consultoria	vai	ensinar	como	eles	devem	trabalhar,	irá	dar	cursos	e	
até	acompanhamento	psicológico.	Eles	vão	ser	padronizados,	uniformizados,	com	car-
rocinha,	tudo	arrumadinho.	O	dinheiro,	eles	é	que	vão	fazer,	têm	que	se	auto-sustentar.	
A	Ortópolis	pode	financiar	o	projeto.	

Maria do Livramento Arruda
Coordenadora do R5, ex-diretora de 
Escola Estadual Francisco Pires
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Precisamos de mais divulgação. parece 
que quando se fala em Ortópolis, acham 

que é um grupo fechado e não é
“

”

Participar do Ortópolis faz a gente 
ganhar renovação de espírito. Muita coisa 
mudou em Barroso com esse projeto

“
”
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R 5

 Implantação de associação para os 
catadores de material reciclado, junto 
com a Associação Integrar de São João 
Del Rey, em parceria com a Universi-
dade Federal e com o Banco do Brasil.
Cadastramento dos catadores, 
divididos por bairros, que vão catar o 
lixo e vender para o Centro de Triagem. 
Conscientização da população 
sobre o que é lixo úmido, lixo seco 
e também sobre qualidade de vida, 
higiene e saúde.
Projeto “Capacitar: Mobilização 
Social”, para capacitar as instituições a 
captar recursos, sendo contempladas 
18 associações de bairros.

	 A	divulgação	vai	ser	por	meio	de	“conversas	ao	pé-do-ouvido”,	onde	o	pessoal	
que	está	engajado	nesse	projeto	vai	estar	capacitado	para	trabalhar	com	os	catadores.
	 Depois	disso,	eles	vão	fazer	parcerias	para	o	Centro	de	Triagem	do	Lixo,	que	vai	
ser	criado	pela	prefeitura	municipal.	Iniciativa	do	Secretário	do	Meio	Ambiente,	Sidney	
Campos,	Coordenador	do	R8	(Gestão	Ambiental).	Os	catadores	já	estão	cadastrados.	
Divididos	por	bairro,	vão	catar	o	lixo,	vão	separar	e	vender	para	esse	centro	de	triagem.	
Isso	nunca	teve	em	Barroso.
	 Quando	eu	fazia	parte	do	R8,	mobilizamos	os	catadores,	fizemos	uma	reunião	
e	tentamos	mostrar	se	era	realmente	o	desejo	deles	que	isso	acontecesse,	já	que	eram	
manipulados	por	atravessadores,	e	aí	surgiu	a	idéia.	Na	época,	a	gente	fez	uma	visita	
in	loco,	nos	reunimos	na	Escola	Estadual	Santana,	onde	cada	um	teve	oportunidade	de	
falar.	Criou-se	uma	expectativa	muito	grande.	
	 Esse	pessoal	vive	numa	condição	subumana,	sem	material	de	segurança.	Antes,	
o	caminhão	de	lixo	passava,	eles	abriam	as	sacolas	e	retiravam	o	lixo	que	interessa	
para	eles,	que	seria	reaproveitado.	E	com	criança	ou	pessoa	idosa	acompanhando,	sem	
o	mínimo	escrúpulo.	E	isso	para	pegar	o	quê?	Mas	já	existe	uma	certa	conscientização,	
porque	perante	esse	fato,	as	donas	de	casa	já	estão	separando	e	já	sabem	o	que	é	lixo	
úmido,	o	que	é	lixo	seco,	já	pegam	o	que	interessa	para	eles	–	garrafa	pet,	lata	de	cerveja,	
papel,	papelão,	plástico,	latas	em	geral.	Colocam	tudo	numa	carrocinha	e	passam	para	
um	atravessador,	que	é	chamado	aqui,	comumente,	de	ferro-velho,	que	pagam	um	preço	
baixo	para	eles.	E	a	proposta	é	melhorar	quanto	ao	preço,	quanto	à	qualidade	de	vida.
	 Quando	surgiu	o	projeto	Ortópolis,	apresentei	a	eles	esse	meu	trabalho	e	já	
obtive	respaldo.	Viram	que	era	o	resultado	que	a	cidade	necessitava.	Só	que	precisamos	
de	mais	divulgação	para	a	comunidade	local	porque	parece	que	quando	se	fala	em	
Ortópolis,	acham	que	é	um	grupo	fechado	e	não	é.	Então,	acho	que	todo	evento	que	
tiver	na	cidade,	o	projeto	deve	ser	divulgado	e	feito	o	convite	para	maior	participação	
da	comunidade.	Porque	no	início	criou-se	uma	expectativa	muito	grande	e	depois	não	
viram	as	coisas	acontecer	a	contento.

Rosimauro Mourão Fonseca
Coordenador R6 (Plano Estratégico 

Urbano Elaborado e Implementado),, 
Secretário de Administração de Barroso

	 A	prefeitura	está	elaborando	seu	Plano	Diretor	em	parceria	com	a	Associação	
Ortópolis.	Esse	Plano	vai	visualizar	o	que	os	moradores	desejam.	Como	secretário	da	
Administração	de	Barroso,	fizemos	reuniões	com	todos	os	coordenadores	da	Ortópolis,	
inclusive	com	o	coordenador-geral	Célio	Reis,	para	ouvir	o	que	eles	teriam	a	acrescentar	
dentro	do	plano.	Todos	falaram,	deram	o	seu	aval.	É	um	processo	que	de	três	a	quatro	
meses	vem	sendo	bastante	trabalhado	com	todos	os	segmentos	da	sociedade.
	 Fizemos	um	apanhado	de	todas	as	ONGs	e	associações	de	bairro	e	agora	
vamos	pegar	esse	conjunto	de	idéias	para	formar	o	até	então	sonhado	Plano	Diretor.	
	 Num	trabalho	conjunto,	estamos	chegando	naquilo	que	a	comunidade	barro-
sense	espera	da	Ortópolis.	Acho	que	de	um	tempo	para	cá,	temos	mudado	bem	esse	en-
tendimento	sobre	esse	projeto.	É	um	processo	gradativo,	mas	a	gente	está	tendo	êxito	e	
acho	que	o	caminho	é	esse,	conscientizando	a	população	do	que	se	trata	essa	iniciativa.	
Até	pouco	tempo,	muita	gente	achava	(tem	gente	que	ainda	acha)	que	a	Ortópolis	era	a	
Holcim.	E	ela	não	é.	Isso	é	importante.
	 Acredito	que	antes	mesmo	do	prazo	estabelecido	de	10	anos	o	projeto	Ortópo-
lis	vai	obter	êxito	completo,	mas	tem	de	ter	seriedade.	Não	só	de	nós	que	defendemos	
os	resultados	da	iniciativa,	mas	de	nossos	sucessores.	
	 O	que	eu	sinto	é	que	a	maioria	do	cidadão	barrosense	ainda	conserva	essa	cul-
tura	paternalista	herdada	da	Paraíso	e	da	prefeitura	de	tempos	atrás.	Ainda	acham	que	
a	Associação	Ortópolis	tem	que	ter	essa	função	paternalista,	e	nós	não	estamos	com	
esse	intuito.	A	Ortópolis	surgiu,	a	meu	ver,	para	mudar	todo	esse	conceito.	A	população	
está	ansiosa	por	resultados	satisfatórios.

R6

Elaboração do Plano Diretor do 
município junto à Prefeitura, para 
visualisar o desejo da população. 
Levantamento de todas as ONGs e 
associações de bairros para execução 
do Plano Diretor.

	 Dentro	Rs	temos	a	Mudança	de	Comportamento.	Eu	acho	que	essa	mudança	
não	vai	acontecer	do	dia	para	a	noite.	A	gente	sabe	dessa	dificuldade,	nós	estamos	en-
contrando	realmente	essa	barreira.	Isso	eu	acho	que	tem	que	ser	um	trabalho	gradativo.	
Acho	que	é	um	conjunto	de	ações	–	programa	de	rádio,	criar	uma	revista	ou	fazer	um	
jornal,	por	exemplo,	ou	até	mesmo	esperar	pelo	tempo.	
	 Não	adianta	só	dar	o	peixe,	tem	que	ensinar	a	pescar.	É	isso	que	queremos	colo-
car	na	cabeça	de	todo	mundo.	Mas	não	sabemos	se	vamos	ter	o	resultado	que	almejamos,	
mas	estamos	a	caminho	dele.	Ninguém	muda	nada	do	dia	para	a	noite.	Ninguém	vem	
com	um	estalar	de	dedos	para	resolver	tudo.	Não	é	por	aí.	A	gente	tem	essa	consciência.	
	 Vai	chegar	o	momento	que	a	população	vai	entender	que	não	existe	mais	
paternalismo.	Eu	acredito	que	a	Ortópolis	veio	para	mudar	completamente	o	comporta-
mento	dos	cidadãos.

	 Estamos	dando	ênfase	nessa	questão	da	infra-estrutura,	deixando	de	lado	a	
questão	da	infra-estrutura	física,	preferindo	mais	a	questão	do	ponto	de	vista	da	orga-
nização	da	comunidade,	uma	vez	que	ela	precisa	se	organizar	para	vencer	os	desafios	
que	são	colocados.	Apesar	de	tudo,	temos	várias	associações	de	bairros	adormecidas,	
que	foram	criadas	de	forma	não	espontânea	pela	comunidade	e	só	existem	no	papel.	
Nosso	interesse	é	fazer	com	que	as	associações	existentes	possam	ser	revitalizadas	e	
onde	não	existe,	criar	novas.	
	 O	grande	passo	que	eu	vejo	no	projeto	Ortópolis	foi	que,	a	partir	de	2005,	
começou	a	ter	uma	integração	muito	grande	entre	a	Associação	Ortópolis	Barroso	e	
as	secretarias	municipais.	A	partir	do	planejamento	que	tivemos,	todos	os	secretários	
municipais	participaram,	e	houve	o	entrosamento	desses	dois	grupos.	E	isso	fez	com	
que	a	gente	pudesse	participar	mais	e	sentir	que	os	projetos	de	interesse	do	município	
não	são	independentes.	E	que	a	gente	pode	fazer	convergir	as	mesmas	metas	do	ponto	
de	vista	da	Ortópolis	como	os	da	prefeitura.	Um	apóia	o	outro.
	 Temos	que	buscar	o	desenvolvimento	da	comunidade,	a	qualidade	de	vida,	
que	é	o	que	a	Ortópolis	também	deseja.	
	 A	maior	dificuldade	é	agregar	mais	lideranças	a	esses	projetos,	a	esses	Rs.	
Barroso	tem	20	mil	habitantes,	com	muitas	lideranças,	mas	a	grande	maioria	não	
despertou	ainda	para	a	questão	desse	compromisso	social	com	a	cidade.	Temos	muitas	
pessoas,	de	muito	valor,	com	muita	qualificação,	mas	que	cuida	da	sua	vida	particular	
e	não	se	envolvem	com	as	questões	mais	estruturais	da	cidade.	Acham	que	isso	é	com-
promisso	da	prefeitura,	responsabilidade	da	igreja	e	não	se	sentem	responsáveis.	
	 A	gente	precisa	mudar	essa	mentalidade	e	acho	que	a	Ortópolis	está	conseguin-
do,	devagar.	A	qualidade	de	vida,	a	riqueza	são	produzidas	por	nós,	seres	humanos.	O	tra-
balho	humano	constrói	riqueza	e	é	a	riqueza	que	vai	possibilitar	a	gente	ter	uma	melhor	
qualidade	de	vida.	Ficar	esperando	que	um	ente	sobrenatural	ou	um	empresário	muito	
bondoso	vai	resolver	nossa	situação,	nossos	problemas	sociais,	é	uma	ilusão	muito	grande.	
	 Nós	temos	que	resolver	por	nós	mesmos,	com	nossa	organização,	com	nosso	
planejamento	e	é	esse	o	foco	que	eu	tenho	dado,	que	desejo	dar	em	nossas	conversas.	
É	o	tipo	de	trabalho	–	visitar	as	comunidades	–	que	necessitaria	de	estarmos	envolvidos	
nele	em	tempo	integral,	fazendo	reuniões.	
	 Acho	que	o	grande	passo	que	demos	foi	a	sintonia	entre	a	Associação	Ortópo-
lis	e	a	prefeitura.	Algumas	pessoas	se	sentiam	incomodadas,	do	ponto	de	vista	de	
prefeitura,	de	ter	uma	associação	pensando	em	planejamento	urbano.	E	hoje	a	gente	
vê	que	isso	não	existe,	porque	a	preocupação	é	com	o	desenvolvimento	da	cidade:	a	
mesma	meta	da	Ortópolis	e	da	prefeitura.	
	 Podemos	caminhar	juntos	sem	problemas.	O	trabalho	está	acontecendo	sem	
que	haja	a	preocupação	de	quem	é	o	trabalho.	O	caminho	é	juntos.	

Jorge Barbosa da Silva
Coordenador do R7 (Melhoria 
na infra-estrutura alcançada), 
professor de história e geografia 
da Rede Estadual
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O trabalho está acontecendo sem 
que haja a preocupação de quem é 

o trabalho. O caminho é juntos
“

”

Eu acredito que a Ortópolis veio 
para mudar completamente o 
comportamento dos cidadãos

“
” R 7

Revitalização das atuais associações 
de bairros e criação de outras.
Integração entre Associação Ortópo-
lis Barroso e a Prefeitura Municipal, 
para o desenvolvimento e qualidade 
de vida da comunidade, sendo 
contemplado, inicialmente, o bairro 
Nilder José de Souza (Cibrazém), com 
abertura de ruas asfaltadas, esgotos, 
bocas-de-lobo, etc.

Realizações

Realizações

Realizações

•

•

•

•

•

•

•

•



Sidney Campos
Coordenador do R8 (Gestão Ambiental), 

tecnólogo em meio ambiente,, pós-
graduando em Gestão Ambiental em 

Problemas Urbanos, atual secretário de 
Meio Ambiente de Barroso.

	 Eu	sou	da	segunda	gestão	(de	dois	em	dois	anos)	do	R8,	iniciada	em	janeiro	
de	2006.	Antes,	atuava	no	R9	(Cidade	Embelezada).	Entrei	para	a	Associação	Ortópolis	
a	convite	do	coordenador-geral,	Célio	Reis,	juntamente	com	meus	companheiros	da	
prefeitura,	parceira	no	projeto.
	 Já	começamos	a	andar,	devagar,	alguns	passos.	Porque.	quando	se	trata	de	
questão	ambiental,	as	ações	são	mais	lentas.	Primeiro,	tem	que	fazer	um	trabalho	de	con-
scientização,	para	depois	implementar	mesmo.	Temos	essa	parceria	da	Ortópolis	com	a	
prefeitura	e	iniciamos	esse	trabalho	novo	agora,	com	a	realização	de	palestras	nas	escolas	
sobre	educação	ambiental,	o	problema	do	lixo,	a	poluição	do	Rio	das	Mortes,	entre	outros.
	 As	questões	ambientais,	primeiro,	não	são	só	de	formação	profissional,	tem	que	
ser	uma	coisa	de	gosto	também.	Tudo	envolve	uma	mudança	de	comportamento,	de	cul-
tura	para	que	nossas	ações	sejam	realmente	estabelecidas.	Torna-se	necessário	construir	
parcerias,	então,	o	Instituto	Holcim	e	a	Associação	Ortópolis	são	muito	importantes.	
	 A	participação	da	sociedade	ainda	é	pequena.	Quando	se	trata	de	palestra	
de	conscientização,	de	meio	ambiente,	a	adesão	não	é	significativa	como	gostaria	que	
fosse,	mas	têm	aquelas	pessoas	que	gostam	e	estão	sempre	presentes.	
	 Mas	estamos	trabalhando	mesmo	assim.	O	grupo	R8	iniciou	projeto	de	
arborização	em	alguns	bairros	de	Barroso	juntamente	com	a	prefeitura,	priorizando,	
inicialmente,	três	localidades:	Santa	Maria,	Jardim	Europa	e	Nova	Barroso.	A	proposta	
é	visitar	as	casas,	plantar	as	árvores,	os	moradores	as	adotarem	e	darem	continuidade.	
Estamos	fazendo	o	plantio	adequado	para	a	área	urbana,	para	evitar	o	que	acontecia	
antigamente,	quando	se	plantavam	árvores	que	tinham	raízes	ramificadas	superficial-
mente	e	quebravam	o	meio-fio,	davam	rachaduras	muito	próximas	das	casas,	esbarrava	
na	fiação	elétrica,	um	transtorno.
	 Plantamos	árvores	–	já	foram	mais	de	�00	mudas	–	que	não	vão	trazer	descon-
forto	para	o	morador.	São	árvores	de	porte	médio	–	ipê-mirim	e	a	salsa	aroeira	–	de	dois	
metros	e	meio	a	três	metros,	cujas	folhagens	não	caem	no	período	de	inverno,	não	tem	
problema	de	sujar.	Cerca	de	70	a	80%	das	pessoas	têm	aceitado	receber	a	muda	e	ado-
tar	a	árvore	em	frente	à	sua	casa,	depois	da	informação	do	benefício	que	isso	vai	trazer	
para	o	próprio	morador,	além	de	ajudar	a	embelezar	a	cidade.
	 Atualmente,	temos	priorizado	três	pontos.	arborização,	água	e	lixo,	porque	eu	
considero	que	são	os	fatores	mais	importantes	da	questão	ambiental.	
	 O	lixo	é	o	maior	problema	de	todos,	essa	falta	de	conscientização.	Estamos	ini-
ciando	a	construção	da	Usina	de	Triagem,	Compostagem	e	Aterro	Sanitário	de	Barroso.	
Já	estamos	fazendo	algumas	palestras	nas	escolas,	orientando	as	crianças	de	como	é	
esse	processo,	qual	é	o	benefício	que	está	trazendo	para	a	população.
	 Assinamos,	em	janeiro	de	2007,	convênio	entre	a	Prefeitura	Municipal	de	Bar-
roso,	a	Holcim	e	o	Ministério	Publico	de	Minas	Gerais,	onde	as	parte	ficaram	respon-
sáveis	pela	recuperação	e	conservação	da	mata	ciliar	do	Rio	das	Mortes,	dentro	dos	lim-
ites	de	território	de	Barroso.	Desta	forma	estarão	protegendo	o	leito	do	rio	e	ajudando	
na	qualidade	da	água	do	mesmo.	
	 Todos	os	Rs	estão	em	torno	de	um	propósito	só.	A	mudança	de	comportamen-
to	é	interessante,	a	cidade	embelezada	e	o	empreendedorismo	também.	Para	que	seja	
implementada	a	gestão	ambiental,	também	é	necessário	a	integração	dos	Rs.
	 Eu	tenho	certeza	de	que	Ortópolis	é	um	projeto	idealizador,	mas	que	depende	
também	da	população	querer	abraçar	essa	idéia,	não	só	um	grupo	de	coordenadores.	
Nós	lançamos	a	idéia,	mas	se	não	tiver	uma	mobilização	da	sociedade	para	receber	esse	
benefício,	é	difícil	acontecer.	Depende,	principalmente,	da	sociedade	querer	integrar	
esse	projeto	Ortópolis.	

R8

Parceria com a Asmare, de Belo Hori-
zonte, para capacitação de catadores 
de material reciclável doméstico por 
meio de palestras em igrejas evangéli-
cas e AA (Alcoólicos Anônimos)
Parceria com a Prefeitura Municipal 
de Barroso para palestras em escolas 
sobre educação ambiental, o prob-
lema do lixo, a poluição do Rio das 
Mortes, entre outros.
Arborização dos bairros Santa Maria, 
Jardim Europa e Nova Barroso. Já 
foram plantadas, pelas próprias pes-
soas dos bairros, mais de 300 mudas 
de ipê-mirim e de salsa aroeira.
Início da construção da Usina de 
Triagem, Compostagem e Aterro 
Sanitário de Barroso. 
Palestras nas escolas para orientar as 
crianças sobre o processo e o 
benefício que a usina está 
trazendo para a população.
Assinatura de convênio entre a 
Prefeitura Municipal de Barroso, a 
Holcim e o Ministério Publico de 
Minas Gerais, para recuperação e 
conservação da mata ciliar do 
Rio das Mortes. 

	 O	projeto	Ortópolis	foi	muito	gratificante	para	mim.	E	eu	vejo	o	que	eu	apre-
ndi,	mais	como	uma	parte	de	ciência	e	tecnologia,	porque	mostramos	todos	os	prob-
lemas	de	Barroso	e	também	mostramos	as	soluções.	
	 Identificamos	o	problema	do	lixo,	com	a	questão	do	resíduo	doméstico.	Com	
isso,	pelo	projeto	Ortópolis,	entramos	em	contato	com	uma	associação	de	Belo	Hori-
zonte,	Asmare,	estivemos	lá,	vimos	como	é	o	trabalho	e	trouxemos	para	Barroso.	
	 Nós	fizemos	um	trabalho	bem	legal	com	os	catadores	e	descobrimos	que	
tem	aproximadamente	100	pessoas	ou	mais	que	vive	de	material	reciclado	doméstico.	
E	o	que	pode	ser	feito?	Pensamos	em	fazer	uma	associação	de	catadores	de	material	
reciclado,	só	que	isso	aí	ainda	não	aconteceu.	Com	isso,	dei	palestras	nas	igrejas	evangé-
licas,	que	eu	sempre	tive	muita	vontade	de	trabalhar	com	eles,	porque	parece	que	eles	
têm	muita	disciplina,	muita	educação.	E	nessas	palestras,	inclusive	no	AA	(Alcoólicos	
Anônimos),	quando	eu	conversei	com	eles,	eu	falava	dos	problemas	simples	de	Barroso	
que	eles	poderiam	ajudar.	
	 Eu	acredito	na	proposta	da	Ortópolis,	desde	que	a	política	não	entre	no	meio,	
de	cada	um.	O	projeto	caminha,	mas	a	questão	é	o	problema	pessoal	de	cada	um.	In-
clusive,	tivemos	preconceito	com	a	parte	política	de	Barroso.	Muitos	estavam	pensando	
que	daqui	sairiam	líderes	políticos	para	poder	combater.	Muitas	pessoas	ainda	não	
compreenderam	a	função	da	Ortópolis.	
	 A	questão	da	construção	do	indivídiuo	melhorou	com	o	projeto	Ortópolis,	
abriu	margem	para	as	pessoas	chegarem	e	opinarem.	Isso	numa	cidade	com	20	mil	
habitantes	como	Barroso,	é	um	privilégio.

Giovane Eugenio Paceli Silva
Ex-coordenador R8 (Gestão 
Ambiental), graduado em História, 
especializado em Gestão e Manejo 
Ambiental na Área de Floresta
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Eu acredito na proposta da 
Ortópolis, desde que a política 
não entre no meio, de cada um
“

”
Tenho certeza de que Ortópolis é 
um projeto idealizador, depende da 
população querer abraçar essa idéia

“
”

Paulo Sérgio Ademar 
Coordenador R9 – Cidade Embeleza 
da (arquitetura e paisagismo), 
graduado em Ciências Econômicas 
pela Universidade de São João Del Rey

Fazer com que as pessoas 
entendam o valor que elas têm, 

entendam que podem ir longe
“

”
	 Tomei	conhecimento	do	projeto	Ortópolis	por	intermédio	do	senhor	Cristiano,	
voluntário,	que	me	convidou	para	uma	reunião	na	fábrica.	A	Associação	Ortópolis	Barroso	
estava	se	estruturando,	ainda	não	tinha	sede.	Aí,	comecei	a	participar	das	reuniões,	de	
workshops,	até	me	indicarem	para	ser	coordenador	do	grupo	do	R5	(Econegócio).	
	 A	Associação	Ortópolis	Barroso	foi	se	conhecendo	ao	longo	do	tempo,	porque	
nunca	houve	trabalho	nesse	sentido	na	cidade.	Sou	sócio-fundador	da	entidade.	Quando	
a	gente	começou	a	organizar	a	associação,	não	tinha	estrutura	física	nem	nada.	As	re-
uniões	eram	na	fábrica,	era	o	único	lugar	que	tinha.	
	 No	início,	criou-se	uma	expectativa	muito	grande:	a	comunidade	faria	proje-
tos	e	traria	para	os	Rs,	ou	para	as	pessoas	que	estão	dentro	dos	Rs,	executarem.	Essa	foi	
a	expectativa	que	se	criou.	Com	isso,	muita	gente	veio	com	pensamento	de	que	ia	ter	
um	monte	de	coisa	pra	fazer	dentro	dos	Rs,	que	iam	trabalhar,	que	iam	ter	renda.	Com	o	
passar	do	tempo,	com	o	surgimento	dos	estatutos,	das	documentações	necessárias,	e	o	
que	era	preciso	para	se	financiar	um	projeto,	é	que	as	coisas	foram	ficando	mais	claras.	
Eu	garanto	que	há	um	ano	as	coisas	não	eram	tão	explícitas	como	são	agora.	As	pessoas	
vinham	com	o	intuito	de	sair	daqui	‘fichadas’,	com	emprego.	Não	se	pensava	em	proje-
tos.	Eram	idéias,	sistematizavam	aquilo,	só	que,	quando	eles	iam	escrever,	não	tinham	
condições.	E	provavelmente	poucos	têm.	
	 A	associação	foi	se	tornando	mais	sólida	quando	começou	a	ter	o	seu	espaço	
físico,	a	ter	o	lugar	em	que	os	coordenadores	pudessem	se	reunir.	Então,	a	expectativa	

Realizações
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	 A	primeira	fase	do	nosso	trabalho	na	Ortópolis	já	está	feita	–	o	embeleza-
mento	da	Praça	Sant’Ana	e	da	entrada	principal	da	cidade.	Tudo	aqui	acontece	na	praça.	
Então,	há	necessidade	de	um	investimento	para	mantê-la	embelezada.	Agora,	partimos	

criada	antes,	hoje	já	não	existe	mais.	Quem	está	aqui	sabe	o	que	é	projeto.	
	 Estou	na	AOB	faz	pouco	tempo.	Mesmo	assim,	vejo	uma	evolução	muito	grande	
por	parte	das	pessoas	em	relação	à	proposta	do	projeto	Ortópolis.	Já	assimilaram	o	que	
é	a	Associação,	porque,	antes,	por	haver	um	grande	parceiro	nos	apoiando	–	o	Instituto	
Holcim	–,	achavam	que	aqui	seria	uma	parte	da	fábrica.	Envolvemos	associações	de	bair-
ros,	a	população	e	eles	passaram	a	perceber	que	aqui	era	uma	entidade	à	parte	e	a	gente	
estaria	elaborando	com	eles	propostas	de	trabalho	para	estarem	levando	para	a	própria	
comunidade	e	gerar	renda.
	 O	que	eu	vejo	como	um	dos	grandes	ganhos	da	Associação	Ortópolis	Barroso	foi	
o	primeiro	projeto	financiado,	para	a	ACUC	(Associação	Comunitária	Unidos	da	Cohab).	A	
Neide,	que	era	presidente	da	associação,	veio	até	a	gente	pedir	um	fogão	para	fazer	festi-
vais	gastronômicos	para	a	comunidade	dela.	Aí,	sentamos	com	ela,	conversamos:	“Neide,	
dar	um	fogão	para	você	não	é	nosso	objetivo.	A	associação	não	vai	ser	assistencialista,	a	
gente	quer	ensinar	a	pescar,	não	dar	o	peixe”.	Aí,	a	ajudamos	a	elaborar	um	projeto.	Hoje,	
ela	tem	uma	cozinha	completa.	
	 A	Associação	Ortópolis	procura,	primeiro,	capacitar	as	pessoas,	porque	é	muito	
difícil	você	chegar	numa	comunidade	acostumada	com	o	assistencialismo	e	mudar	isso	
de	uma	hora	para	outra.	Tem	que	ser	aos	poucos.	Tem	que	mostrar	os	benefícios	delas	
serem	independentes.	Mostrar	que	elas	têm	potencial.	
	 O	desfile	do	estilista	Ronaldo	Fraga,	que	articulamos	com	costureiras	da	comuni-
dade,	que	aconteceu	no	final	de	setembro	em	Belo	Horizonte,	é	um	exemplo	disso.	Nós	
tínhamos	a	proposta,	convidamos	quem	é	do	ramo	de	costura	e	explicamos	a	idéia,	o	
objetivo.	Dissemos	que	isso	não	seria	só	um	evento,	que	a	intenção	nossa	é,	no	futuro,	ser	
uma	associação	ou	cooperativa	de	acordo	com	o	que	elas	querem,	porque	não	é	a	gente	
que	vai	indicar.	Veio	o	pessoal	do	Sebrae	e	da	Fiemg.	Elas	vislumbraram	a	possibilidade	de	
participação.	Aí,	o	estilista	viu	o	perfil	das	costureiras	em	uma	segunda	reunião,	desenhou	
as	peças	e	todas	foram	confeccionadas	por	costureiras	daqui	de	Barroso.	Foi	uma	parceria	
do	Instituto	Holcim	com	a	Fiemg	para	a	abertura	da	Minascon	–	Feira	da	Construção	Civil	
de	Minas	Gerais	–,	uma	coisa	diferente:	um	desfile	de	moda,	introduzindo	a	costura	no	
meio	de	obras,	de	construção	civil.	Elas	confeccionaram	peças	com	características	de	uma	
fábrica	de	cimento,	de	uma	fábrica	de	tijolos,	de	um	operário.	Essa	foi	a	visão.	
	 Nesse	evento,	a	gente	queria,	primeiro,	articular	as	costureiras.	Montamos	o	
grupo	e	o	pessoal	ficou	muito	unido,	feliz.	Deram	muitas	entrevistas,	adoraram.	No	de-
poimento	delas,	disseram	que	nunca	tinham	imaginado	isso	na	vida	delas,	nunca	tinham	
participado	de	um	evento	como	esse.	No	final,	desfilaram	as	costureiras	junto	com	o	es-
tilista.	Elas	se	sentiram	importantes.	E	é	isso	que	a	gente	quer	trazer	para	a	comunidade.	
Fazer	com	que	as	pessoas	entendam	o	valor	que	elas	têm,	entendam	que	podem	ir	longe.	
Eu	disse	a	elas	que	são	capazes,	basta	querer.	
	 Nosso	foco	também	é	atuar	junto	aos	jovens,	ver	o	que	os	adolescentes	querem,	
pensam	e	imaginam	para	o	futuro.	A	gente	perde	muito	talento	aqui.	Nossos	talentos	
vão-se	embora	muito	fácil.	Formam-se	excelentes	profissionais	e	o	mercado	lá	fora	cha-
ma.	Nosso	mercado	aqui	é	pequeno,	é	uma	cidade	do	interior.	E	a	gente	está	num	ponto	
estratégico,	estamos	na	Estrada	Real,	que	passa	na	nossa	porta.	Temos	que	fazer	algo	para	
aproveitar,	para	fazer	com	que	os	turistas	venham	aqui	e	não	que	a	comunidade	saia	para	
trabalhar	fora.	Fazer	uma	comunidade	sustentável.	Fazer	com	que	as	pessoas	consigam	
trabalhar,	gerar	renda,	ficar	aqui	e	fazer	com	que	a	cidade	cresça.
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Marco Aurélio da Silva
Administrador da Associação 

Ortópolis-Barroso, técnico em 
Ecologia e Meio Ambiente, faz 
graduação em Meio Ambiente

O trabalho da associação 
Ortópolis é muito bem elaborado, 
já está dando certo

“
”

R9

Embelezamento da Praça Sant’Ana e 
da entrada principal da cidade. 
Parceria com o Sebrae para o programa 
de geração de emprego e renda. 
Palestras em escolas e entrevistas 
nos meios de comunicação para 
conservação da cidade.
Plano Diretor do município, visando 
manter um padrão de imóveis, 
com relação às áreas habitadas e à 
conservação. 

para	os	prédios	que	a	emolduram,	cuidando	da	pintura	e	outros	detalhes,	como	as	
calçadas:	vamos	fazer	com	que	o	cidadão	tenha	noção	de	que	ele	tem	que	cuidar,	para	
não	provocar	acidentes.	Tudo	para	que	haja	um	efeito	visual	agradável.
	 Com	relação	ao	programa	de	geração	de	emprego	e	renda,	temos	trazido	
parceiros	como	o	Sebrae,	onde	discutimos	o	empreendedorismo,	a	questão	do	turismo,	
o	artesanato,	tudo	voltado	para	o	tema.
	 Estamos	fortalecendo	mais	novos	projetos.	A	minha	missão	aqui,	além	desses	
programas	de	conscientização	em	relação	à	conservação	do	patrimônio,	contando	com	
recursos	da	prefeitura,	é	de	ver	quais	são	as	políticas	que	vão	proporcionar	aos	jovens	o	
conhecimento	na	qualificação	de	manter	a	cidade	viva,	para	que	nosso	turista	se	sinta	
bem	aqui.	Nossos	jovens	têm	essa	missão.	
	 Em	parceria	com	o	R�	(Empreendedorismo)	e	o	R�	(Agronegócio),	estamos	
elaborando	palestras	nas	escolas	e	indo	aos	meios	de	comunicação	para	incentivar	a	
comunidade,	para	prestarem	atenção	nos	projetos.	Muita	gente	não	sabe	que	alguns	
pontos	do	município	serviram	de	pousada	para	petroleiros.	Temos	um	livro	na	história	
do	município	que	conta	isso,	para	que	tenham	conhecimento	da	riqueza	da	nossa	
história,	os	fatos	que	foram	importantes.	
	 Somando	a	isso,	temos	agora	o	Plano	Diretor,	que	vai	contemplar	algumas	
propostas	visando	manter	um	padrão	de	imóveis,	com	relação	às	áreas	habitadas	e	à	
conservação.	Vamos	trabalhar	com	o	comércio	em	geral,	de	embelezamento	para	as	
festas	do	final	do	ano,	tudo	para	causar	uma	impressão	melhor	aos	visitantes.
	 Faz	parte	dessa	nossa	proposta	que	para	alcançar	os	pais,	temos	que	educar	as	
crianças,	que	elas	tenham	a	conscientização	de	valorizar,	de	não	depredar,	de	não	pichar.	
É	um	início.	E	também	de	conscientizar	os	empresários	de	manterem	o	imóvel	deles	
de	acordo	com	a	legislação	para	não	destoar	um	do	outro.	Nós	temos	feito	em	outros	
locais	para	valorizar	o	patrimônio.
	 Vejo	a	Associação	Ortópolis	como	uma	entidade	que	visa	fortalecer	todas	as	
outras	do	município	e	que	vai	possibilitar	o	conhecimento	do	cidadão,	do	que	ele	tem	
na	cidade	e	suas	oportunidades,	e	também	de	que	ele	mesmo	pode	gerar	renda.	É	um	
trabalho	muito	bem	elaborado,	que	já	está	dando	certo.	

Sandra Katiuscia Nogueira 
Ex-administradora da Associação 
Ortópolis Barroso, graduada em 
Ciências Contábeis, trabalha na 
prefeitura de Barroso na 
área de contabilidade

Se as pessoas querem realmente 
trabalhar no mundo social tem 

de mudar de atitude
“

”
	 A	questão	de	mobilização	aqui	Barroso	é	complicada.	A	população	se	assustou	
um	pouco	com	o	projeto	Ortópolis.	No	início,	pensaram	que	a	era	algo	mais	que	ia	con-
tinuar	com	o	assistencialismo	da	fábrica,	e	se	aproximaram;	de	repente,	viram	que	não	
era	bem	assim,	que	tinham	que	passar	por	um	processo	de	apresentação	de	projetos,	
dinheiro	que	não	sai,	não	é	só	vir	pedir	que	você	ganha,	etc.	Eu	acho	que	isso	afastou	
um	pouco	as	pessoas	da	Associação,	inclusive	alguns	ex-coordenadores	de	Rs.	Eu	acho	
que	eles	não	imaginavam	que	fosse	assim.	
	 Se	as	pessoas	querem	realmente	trabalhar	no	mundo	social,	com	o	capital	so-
cial	de	hoje,	tem	de	mudar	de	atitude.	Isso	foi	uma	coisa	que	aprendi	na	Associação.	As	
pessoas	não	estão	se	adequando	às	atualidades	do	mundo,	principalmente	no	Terceiro	
Setor.	Eles	ainda	acham	que	é	assistencialismo	e	não	é.	Barroso	ainda	vive	em	função	
da	fábrica	e	da	prefeitura.	Ainda	não	cresceu,	apesar	de	a	gente	buscar	mobilização,	
realizar	cursos	para	capacitar	as	pessoas,	as	entidades	e	as	instituições	de	base	que	é	o	
foco	o	principal.
	 Um	maneira	desse	pessoal	assimilar	essa	cultura	é	trabalhar	junto	aos	jovens,	
aos	adolescentes,	porque	eles	estão	vindo	e	estão	pegando	isso.	Eu	acho	que	tem	que	
ser	gente	jovem	para	mudar	isso	aqui	em	Barroso,	porque	já	tem	essa	cabeça.	Se	ficar	
só	a	gente	trabalhando,	o	pessoal	de	fora,	que	é	o	foco,	não	faz	nada.	É	uma	coisa	mais	
demorada.	Os	jovens	têm	até	mais	vontade	de	trabalhar,	de	empreender,	de	aprender.

Realizações
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•

•

•



Wilzejane Barbosa Costa e Silva (Jane) 
Ex-administradora da Associação 

Ortópolis Barroso,.

	 Acredito	que	ainda	é	cedo	para	se	falar	em	mudança	de	comportamento,	mas	
percebo	que	algumas	pessoas	mudaram	sua	percepção	quanto	à	necessidade	de	se	fazer	
alguma	coisa	para	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	na	cidade	e	um	outro	olhar	sobre	a	
postura	de	se	ficar	só	esperando	que	as	autoridades	constituídas	façam	alguma	coisa.
	 Acredito	no	projeto.	Acho	que	foi	uma	boa	iniciativa.	A	minha	esperança	é	que	o	
projeto	tenha	êxito	completo,	mas	quanto	ao	tempo,	em	minha	avaliação,	isto	só	ocorrerá	
em	�0	anos,	se	houver	um	trabalho	de	conscientização	com	as	crianças	e	adolescentes.

	 Quando	foi	criado	o	projeto	Ortópolis	eu	já	estava	em	sintonia	com	essa	
proposta,	já	sabia	do	que	se	tratava,	apesar	de	não	fazer	parte	diretamente	naquela	
ocasião.	Acompanhei	de	perto	a	idéia,	os	primeiros	passos,	atentamente,	porque	a	
proposta	dizia	muito	a	respeito	do	futuro,	do	planejamento	estratégico	para	a	cidade.	E	
com	consultoria	e	aval	de	profissionais	altamente	qualificados,	contratados	pela	Holcim	
para	desenvolver	esse	trabalho.	Teve	uma	etapa	muito	interessante	que	foi	o	contato	
com	as	comunidades,	com	segmentos	da	nossa	sociedade.	Então,	me	chamou	muita	
atenção	desde	o	início.	
	 Eu	me	interessei	muito,	já	tinha	uma	militância	política	muito	forte,	pretendia	
ser	candidato	a	prefeito	e	queria	conhecer	mais	tudo	o	que	tinha	a	ver	com	o	município,	
especialmente	essa	proposta	do	Instituto	Holcim	por	meio	do	projeto	Ortópolis:	criar	
alternativa	de	desenvolvimento	sustentável	para	o	município.	Foi	isso	que	chamou	
atenção,	mesmo	não	fazendo	parte	diretamente.	
	 Depois,	como	prefeito,	passei	a	ter	uma	ligação	mais	direta	com	a	Associação	
Ortópolis.	O	projeto	foi	muito	bem	pensado	e	elaborado,	teve	uma	criação	muito	bem	
definida,	um	envolvimento	com	a	comunidade.	Tem	várias	frentes:	a	parte	do	desenvolvim-
ento	econômico,	a	do	meio	ambiente,	a	do	empreendedorismo,	são	vários	resultados,	mas,	
especialmente	no	que	diz	respeito	ao	bloco	do	desenvolvimento	sustentável,	me	chamou	
bastante	atenção.	Eu,	então,	desde	o	meu	discurso	de	posse,	considerei	como	uma	alterna-
tiva	viável	e	séria	para	ser	colocada	na	minha	administração.	E	como	tal,	eu	tenho	feito.	
	 Passamos	dias	elaborando	o	planejamento	estratégico	com	a	equipe	do	
projeto,	baseado	em	termos	do	que	tinha	sido	apresentado	no	Ortópolis.	Então,	como	
prefeito,	o	que	eu	tenho	a	falar,	é	que	eu	não	só	tive	o	reconhecimento	pelo	trabalho	
que	foi	feito,	como	também	o	fato	de	direcionar	mútuas	ações	na	minha	administra-
ção.	Por	exemplo,	eu	tenho,	hoje,	uma	assessoria	de	planejamento	que	ainda	não	está	
preenchida	devidamente,	que	eu	tenho	que	preencher	numa	sinergia	com	o	projeto	
Ortópolis.	Eu	entendo	que	não	adianta	nenhuma	iniciativa	do	setor	privado,	se	não	tiver	
engajamento	do	setor	público	local.	

Arnaud Baldonero Napoleão
Prefeito de Barroso, professor da 

Universidade Federal de São João 
Del Rey, em Organização, Sistemas e 
Métodos, e coordenador do curso de 

Administração.
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Sinto, substancialmente, que 
o projeto Ortópolis mudou o 
comportamento da população

“
”

Acredito no projeto. Acho que foi uma 
boa iniciativa. A minha esperança é que 
o projeto tenha êxito completo

“

”

	 Apesar	de	não	estar	mais	na	Associação,	continuo	colaborando	como	volun-
tária,	na	parte	financeira.	Associei-me	ao	R�	(Empreendedorismo),	com	o	objetivo	de	
pegar	a	contabilidade,	minha	especialização.	Pra	não	perder	o	fio-da-meada,	compareço	
na	Associação,	duas	ou	três	vezes	por	semana.	Às	vezes	faço	de	casa.

	 Sinto,	substancialmente,	que	o	projeto	Ortópolis	mudou	o	comportamento	da	
população.	É	um	avanço	muito	grande,	apesar	de	eu	falar	que	recai	sobre	mim,	o	prefeito,	
essa	expectativa.	A	verdade	é	que	agora	todo	mundo	quer	trabalhar	na	prefeitura.	Hoje,	
somos	a	maior	geradora	de	recursos.	Temos	896	pessoas	na	prefeitura.	Então,	mudou.
	 Já	há	fatos	ainda	tímidos	na	conscientização	por	parte	de	algumas	pessoas,	de	
alguns	segmentos.	Já	há	alguma	conscientização.	Eu	tenho	falado	bastante	uma	frase	
que	o	Edgar	usa	muito:	nem	só	de	cimento	vive	o	barrosense.	Eu	tenho	projetos	bas-
tante	adiantados	para	a	gente	trazer	investimentos	para	Barroso.	Todos	os	ex-prefeitos	
não	tiveram	problemas	de	arrecadação	como	eu	estou	tendo.
	 No	meu	entendimento,	eu	tenho	feito,	da	minha	parte	como	prefeito,	esse	
entrelaçar.	Espero	que	possamos	colher	resultados.	Se	o	poder	público	resolver	ignorar	
o	projeto	Ortópolis,	vai	gerar	uma	confusão	na	própria	população.	É	um	projeto	ousado,	
arrojado.	Por	exemplo,	eles	fizeram	um	projeto-piloto	para	um	bairro,	e	eu	me	com-
prometi	a	calçar	todo	o	bairro.	Eu	quero	estar	presente	para	dar	minha	contribuição/	
participação	como	modelo.	
	 A	administração	anterior	já	era	aliada	do	projeto.	Eu	entendi	que	se	tratava	de	
uma	grande	proposta	e	no	meu	discurso	de	posse,	falo	sobre	o	projeto	Ortópolis.

Maria Cristina Valle Alves
Coordenadora da Biblioteca 
Comunitária Ler é Preciso, 
professora da Rede Municipal.

Quem disse que brasileiro não 
lê? Brasileiro lê, sim, eles 
não têm é oportunidade

“
”

	 A	responsável	pela	biblioteca,	atualmente,	é	a	prefeitura	de	Barroso,	em	par-
ceria	com	o	Instituto	Holcim,	com	a	Fundação	Nacional	do	Livro	Infantil	e	Juvenil	e	com	
Instituto	Ecofuturo,	de	São	Paulo.
	 Os	livros	da	biblioteca	comunitária	foram	cedidos,	inicialmente,	pelo	Instituto	
Ecofuturo	(61�)	e	pelas	editoras	(�00).	Hoje,	temos	um	relatório	informando	que	já	
conseguimos	dobrar	esse	número	com	doações	da	própria	comunidade.	Mais	ou	menos	
de	três	em	três	dias,	a	gente	ganha	uma	sacolinha	com	livros.	Quer	dizer,	isso	é	impor-
tantíssimo,	porque	você	percebe	o	envolvimento	que	todos	têm.	
	 As	pessoas	que	pegam	livro	na	biblioteca	assinam	o	caderno.	Levam	o	livro	e	
ficam	sete	dias	com	ele	em	casa.	A	média	é	de	60	pessoas	por	dia.	Fazemos	um	trab-
alho	com	todas	as	escolas:	quatro	turmas	de	manhã	e	quatro	à	tarde.	Num	primeiro	
momento,	convidamos	as	escolas,	fazemos	um	cronograma.	Num	segundo,	as	escolas	
é	que	fazem	o	cronograma.	A	gente	dá	toda	abertura	e	eles	trazem	duas	turmas	em	
horários	diferentes.	E	tem	a	hora	do	café,	onde	as	meninas	também	têm	papel	funda-
mental:	contam	histórias,	interagem	com	as	crianças,	e,	às	vezes,	fazem	teatro,	canto;	
tudo	como	iniciativa	nossa.	
	 Nós	somos	promotoras	de	leitura,	a	biblioteca	é	pequena,	mas	é	nosso	papel	
promover.	Já	temos	um	acervo	maravilhoso.	O	que	falta	talvez	sejam	livros	de	bebês,	
porque	é	nossa	intenção	também	comprar	obras	para	eles,	mesmo	não	sabendo	ler,	
mas	já	ir	se	familiarizando.	
	 Em	julho	de	2006,	fizemos	o	primeiro	concurso	de	poesia,	redação	e	desenhos.	
Envolvemos	desde	creche,	porque	damos	importância	aos	rabiscos	de	uma	criancinha	
até	integrantes	do	projeto	ABC,	que	é	alfabetização	de	adultos.	Todas	as	escolas	de	Barro-
so	participaram.	Distribuímos	20	prêmios.	Foram	poesias,	textos	individuais	e	coletivos.	
O	tema	era	“Ler	é	Preciso	na	Copa	do	Mundo”.	Vamos	editar	um	livro	com	esse	material.
	 Aqui	na	biblioteca	temos	as	“figurinhas	carimbadas”,	como	o	Álvaro,	de	9	
anos.	Ele	chega	e	diz:	“Maria	Cristina,	cheguei!.	Estava	morrendo	de	saudades!	Tem	um	
tempão	que	eu	não	venho	aqui”.	Aí,	ele	senta	no	cantinho,	a	gente	nem	percebe	que	ele	
está	aqui.	Ele	pega	tudo	o	que	puder	ler	naquele	momento	e	faz	um	apanhado	daquilo	
que	quer	pegar.	Aí,	faz	a	escolha	dele	no	cantinho	e	separa	o	que	quer	levar	para	casa.	
Tem	o	Thiago,	de	5	anos,	que	ganhou	o	concurso	de	desenho,	cujo	pai,	Átila	Silva,	é	

”



freqüentador	de	bibliotecas	comunitárias	desde	criança.	Tem	a	Isabela	Souza	Campos,	
de	6	anos,	que	adora	os	livros	do	Ziraldo,	mas	lê	tudo	que	consegue	de	outros	autores.	
Tem	a	Carolina	Marla,	de	7	anos	A	gente	têm	muito	cliente	desse	tamanhozinho,	que	
diz:	“Cristina,	você	poderia	me	ajudar	a	escolher	um	livro?”.	Penélope”	aqui	faz	o	maior	
sucesso.	E	é	assim.	Temos	1.200	leitores	cadastrados.
	 Todos	trazem	os	livros	direitinho	de	volta.	Voltam,	mas	significa	que	ele	foi	lido.	
Já	pensou	se	a	gente	empresta	um	livro	zerado	e	ele	volta	zerado?	Dá	até	tristeza.	Ele	
têm	que	vir	amassadinho,	sinal	de	que	usou.	Bimestralmente,	a	gente	também	faz	um	
trabalho	de	tratar	quem	está	em	débito,	a	gente	vai	atrás.	Se	devolveu	fora	da	data,	fica	
sem	levar	livro	por	um	período.	Por	exemplo,	se	atrasou	quatro	dias,	fica	quatro	dias	sem	
levar	um	livro,	mas	pode	ler	na	biblioteca.	Tem	que	haver	uma	punição,	mas	dinheiro,	não.
	 A	gente	faz	um	projeto	que	leva	poesia	para	as	pessoas	que	não	vêm	aqui.	
Mandamos	para	a	empresa	de	transporte,	dos	coletivos,	uma	poesia	embalada	com	
saco	plástico	e	uma	fita	para	serem	amarrada	nas	poltronas	para	as	pessoas	lerem.	A	
gente	que	escolhe	as	poesias.	As	vezes	mandamos	Castro	Alves,	porque	é	novela	das	
seis.	Nós	começamos	com	Paulo	Terra,	para	eles	conhecerem	o	poeta	da	cidade.
	 Ler	é	preciso	o	tempo	inteiro,	fazemos	propaganda	lá	no	ônibus.	Eles	falam	
com	a	menina	do	lotação	que	amam	aquilo	lá,	eles	não	vêm	aqui	porque	acho	que	não	
têm	tempo.	Eles	adoram,	levam	para	casa.	Duram	15	dias.	
	 Também	temos	um	projeto	–	ABC,	Brasil	Alfabetizado	–	com	um	rapaz,	o	Lucia-
no,	que	parece	ter	nascido	para	ser	voluntário.	Ele	alfabetiza	pessoas	na	cadeia.	A	biblio-
teca	está	dentro	desse	projeto	dele.	A	gente	empresta	livro	para	ele	levar	e	eles	adoram.	
Lá	não	tem	data.	Mandamos	de	tudo:	de	“A	Volta	ao	Mundo	em	80	Dias”,	de	Júlio	Verne,	
até	a	coleção	Vaga-Lume.	Ele	que	decide	quantos	e	quais.	O	mais	interessante	é	que	
eu	coloco	os	juvenis,	porque	eles	estão	aprendendo	a	ler	agora,	acho	interessante	levar	
uma	quantidade	maior	de	livro.
	 Quem	disse	que	brasileiro	não	lê?	Brasileiro	lê,	sim,	eles	não	têm	é	oportuni-
dade.	Às	vezes,	não	têm	dinheiro	porque	livro	é	caro.	

Maria de Lourdes
Secretária da Biblioteca 

Comunitária Ler é Preciso

	 Teve	um	menino,	o	Douglas,	que	chegou	um	dia	aqui	na	biblioteca	e	disse	que	
queria	levar	um	livro	para	a	mãe	dele.	No	outro	dia,	ele	voltou,	com	o	mesmo	pedido.	Eu	
perguntei	a	ele	se	ela	trabalhava	o	dia	inteiro,	se	ela	não	podia	vir	até	à	biblioteca	para	
assinar	a	ficha.	Ele	disse:	“Vou	te	contar	a	verdade,	a	minha	mãe	só	fez	até	a	segunda	
série	e	ela	lê	muito	pouco	e	tem	vergonha	de	vir	aqui,	mas	eu	sei	quais	os	livros	ela	
consegue	ler.	Ele	está	na	quarta	série”.	
	 Aí	eu	me	emocionei	muito.	Ele	então	levou	a	ficha	e	trouxe	de	volta.	Dito	e	
feito.	Ele	voltou	com	a	assinatura	da	mãe,	sem	o	documento.	Procurou	um	livro	e	pegou	
um	para	a	mãe.	Levou	todo	encantado	para	ela.
	 No	outro	dia,	apareceu	uma	mulher,	muito	nova	por	sinal,	parecia	até	irmã	do	
menino,	toda	encantada	com	o	livro	que	o	menino	levou	para	ler	e	trouxe	os	documen-
tos	para	eu	anexar	à	ficha.	Toda	semana	ele	vem	e	leva	livro	para	a	mãe.	Com	isso	a	mãe	
também	está	lendo.	

Reinaldo Fonseca
Presidente da Câmara dos Vereadores

	 A	Câmara	tem	uma	parte	no	Conselho	Consultivo	da	Ortópolis,	tem	represent-
antes,	tanto	como	membro	efetivo	como	membro	suplente.	De	certa	forma,	a	gente	tem	
uma	ligação	bem	estreita	com	a	Associação	Ortópolis,	procurando	dar	apoio	ao	que	ela	
tem	desenvolvido	a	favor	da	nova	mentalidade	que	eles	estão	propondo,	principalmente	
no	que	se	refere	à	mudança	de	comportamento,	porque	até	a	parte	legislativa	é	vista	como	
assistencialista.	E	a	gente	tem	que	participar.	A	maior	contribuição	que	o	legislativo	pode-
ria	dar	ao	projeto	é	tirar	um	pouco	essa	característica	assistencialista,	que	ainda	impera.
	 Não	tenho	dúvidas	de	que	o	projeto	Ortópolis	é	parceiro	do	Executivo,	desde	
sua	criação,	onde	dois	prefeitos	diferentes	que	já	passaram	por	ele.	
	 Devido	à	grande	carência	que	nós	temos	no	município,	existem	ainda	situa-
ções	em	que	a	precariedade	nos	obriga	a	dar	o	peixe.	Esse	é	o	grave	problema	que	
temos	em	Barroso.	Nós	temos	muitas	dificuldades,	tivemos	em	2006,	desde	que	foi	
criado	o	ICMS,	na	história,	uma	queda	assustadora	de	arrecadação.	Isso	porque	a	maior	
indústria	que	colabora	com	o	município	ainda	é	a	fábrica	de	cimento.	E,	conseqüente-
mente,	estamos	vendo	o	reflexo	disso	hoje.	São	questões	econômicas,	e	é	aí	onde	eu	
quero	entrar,	porque	não	tem	nada	dentro	do	projeto	Ortópolis	nesse	sentido,	mas	tem	
dentro	do	projeto	de	resgatar	a	cidadania.	Com	a	queda	de	arrecadação,	você	não	tem	a	
possibilidade	de	estar	resgatando	o	aspecto	do	cidadão	da	forma	com	que	é	necessário.	
	 A	Ortópolis	de	certa	forma,	no	início,	se	projetou	muito	bem	em	Barroso,	
mostrando	até	o	que	era	o	significado	de	Ortópolis:	cidade	correta.	Mas,	depois	isso,	foi	
se	esquecendo,	até	o	próprio	grupo	participante	diminuiu	bastante.	Acho	que	é	esse	o	
ponto:	está	precisando	um	pouquinho	mais	de	desenvolvimento,	aparecer	mais	na	mí-
dia.	Posso	até	estar	fazendo	uma	avaliação	errônea,	mas	acho	que	está	um	pouco	mais	
apagada	do	que	na	época	quando	ela	apareceu.
	 Eu	acho	que	falta	informação	e	agilidade	para	trabalhar	em	cima	dos	projetos.	
Me	lembro	que	quando	a	gente	estava	fechando	a	primeira	parte,	foram	listados	vários	
tipos	de	projetos	que	poderiam	ser	atendidos	em	Barroso	e	esses	projetos	não	saíram	
dali.	Acho	que	o	importante	é	mostrar	a	cara	da	Ortópolis.	
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Procurou um livro e pegou um para a 
mãe. Levou todo encantado para ela. 
Com isso a mãe também está lendo

“
”

A Ortópolis de certa forma, 
no início, se projetou muito 

bem em Barroso
“

”

Antonio Maria Claret de Souza
Vereador de Barroso há 15 anos, 
administrador hospitalar do Instituto 
Nossa Senhora do Carmo há 31.

Muito mudou desde a implantação 
do projeto Ortópolis, sobretudo nas 

questões do artesanato
“

”
	 Em	função	da	minha	vivência,	fui	convidado	pelo	Instituto	Holcim	para	
integrar	o	grupo	de	pessoas	da	fundação	da	Ortópolis	na	cidade.	Esse	trabalho	foi	
interessante,	porque	Barroso	viveu	um	tempo	em	que	dependia	muito	da	fábrica	de	
cimento.	Com	as	reformas	estruturais	da	economia	e	das	empresas,	com	investimento	
em	tecnologia	e	redução	do	emprego,	o	próprio	Instituto	percebeu	que	seria	interes-
sante	mudar	a	mentalidade	da	comunidade,	para	justamente	criar	outra	consciência	
sobre	a	responsabilidade	social	dos	cidadãos	barrosenses	na	busca	de	novos	caminhos	
e	buscando	uma	independência	da	fábrica	de	cimento,	onde	a	prefeitura	e	toda	a	comu-
nidade	viviam	em	seu	entorno.
	 Os	ideais,	a	missão	da	Ortópolis	se	afina	com	a	história	de	uma	instituição	
como	essa	que	eu	sou	o	diretor.	É	uma	entidade	voltada	para	a	população,	buscando	a	
realização	da	comunidade.	Minha	participação	na	Ortópolis	é	uma	continuação	dessa	
vivência	que	a	gente	tem	na	sociedade,	não	só	como	vereador,	mas	muito	mais	como	di-



	 Em	relação	ao	projeto	Ortópolis,	quando	começou,	eu	fazia	parte	da	direto-
ria,	mas	não	era	presidente	da	associação.	Então,	quem	se	envolveu	mais	foi	o	antigo	
presidente,	Élder	Cunha.	Então,	eu	passei	a	conhecer	a	partir	de	2005,	no	final	de	março,	
quando	eu	substituí	o	Élder	e	passei	a	ir	no	lugar	dele.
	 Eu	acho	o	projeto	em	si	muito	bom,	excelente.	O	grande	problema	da	cidade	
é	a	falta	de	engajamento	do	pessoal	com	os	projetos	que	existem.	Então,	as	entidades	
que	participam.	E	a	gente	sofre	com	isso.	Você	marca	uma	reunião,	espera	50	e	apare-
cem	três.	As	pessoas	ainda	não	acordaram.	E	pensam:	tem	diretoria?	A	diretoria	faz.	Às	
vezes,	os	diretores	também	participam,	mas	pouco.
	 Eu	até	já	conversei	com	o	Gabriel	Moraes,	do	Instituto	Holcim,	e	com	o	Célio	Reis,	
da	Associação	Ortópolis,	que	falta	um	canal	de	comunicação	melhor	do	projeto	Ortópolis	
com	a	população	em	geral,	principalmente	com	o	pessoal	da	camada	mais	baixa,	para	dar	
uma	explicação	do	que	é	a	proposta.	Tem	muita	gente	que	entra	e	fica	meio	no	ar.	Aí,	te-
mos	que	explicar	que	é	um	plano	que	está	tentando	mudar	a	visão	do	pessoal	da	cidade,	
melhorar	por	meio	de	projetos,	que	podem	trazer	benefícios,	mudanças	no	comporta-
mento	das	pessoas	e	até	buscar	novos	recursos,	e,	se	possível,	montar	um	outro	tipo	de	
negócio,	uma	coisa	diferente.	Tem	um	suporte	muito	interessante	para	a	cidade.
	 O	problema	mais	sério	que	a	gente	tem	aqui	é	que	o	pessoal	é	muito	pouco	
participativo.	Quando	você	chama	para	uma	reunião,	o	pessoal	fica	meio	agarrado,	fica	
olhando	muito	para	o	umbigo	deles.	Com	a	comunicação,	acho	poderia	incentivar	mais	
a	participação	deles,	assim,	eles	agiriam	mais.	
	 O	“Rumo	Certo”	está	fazendo	um	trabalho	de	fortalecimento	do	comércio	
local.	Quando	o	Alecsandro	veio	aqui	fazer	o	trabalho	dele,	antes	de	fazer	esse	primeiro	
encontro,	ele	conversou	comigo,	entrevistou	outras	pessoas	aqui	e	deu	uma	girada	na	
cidade.	Eles	queriam	saber	como	o	Instituto	Holcim	poderia	ajudar	a	cidade.	A	intenção	
é	chegar	ao	final	de	um	ano	–	só	termina	em	agosto	de	2007	–	com	os	empresários	que	
estão	participando	já	com	uma	mentalidade	totalmente	diferente.	Vamos	melhorar	e,	
quem	sabe,	um	ou	outro	buscando	novos	mercados.
	 Às	vezes,	a	questão	do	projeto	Ortópolis	não	é	uma	coisa	que	dá	para	mostrar	
fisicamente.	A	gente	sabe	que	não	é	assim,	é	mais	uma	coisa	da	mentalidade	e	essa	é	a	
parte	mais	difícil	que	tem.
	 Nesses	três	anos	de	projeto,	se	for	levar	a	população	em	si,	muito	pouco	mudou.	
Para	o	pessoal	que	está	envolvido,	que	realmente	participa,	alguma	coisa	mudou.	Todo	
mundo	gosta	do	projeto.	Mas	dos	que	estão	fora,	acho	que	a	questão	é	se	divulgar	de	outra	
maneira	–	o	programa	de	rádio.	Um	programa	que	colocasse	na	cabeça	do	pessoal	que	tem	
que	mudar,	que	a	cidade	não	pode	ficar	desse	jeito.	A	cidade	tem	que	buscar	novos	caminhos.	

Ronaldo Ferreira
Presidente da Acib (Associação 

Comercial, Industrial, Agropecuária 
e Serviços de Barroso), empresário 
do ramo de confecção, calçados e 

artigos esportivos, proprietário 
da Casa Popular.

Hugo Marcos Ferreira
Presidente da Assepre (Associação 
dos Prestadores de Serviços de 
Barroso), ex-funcionário da Holcim, 
de 1989 a 1995.

	 A	Assepre	foi	convidada	para	participar	da	apresentação	do	projeto	Ortópolis	e	
eu	participei	dos	três	dias,	dos	workshops.	Achei	excepcional,	era	impactante,	represent-
antes	de	todos	os	setores	da	comunidade	de	Barroso	lá,	participando,	dando	palpite,	
mostrando	o	ponto	de	vista	deles	em	relação	a	tudo,	inclusive	em	relação	à	fábrica,	ao	
sonho	deles.	Então,	eu	comecei	a	participar	do	R-�	(Empreendedorismo)	e,	desde	então,	
venho	acompanhando.	Hoje	eu	sou	suplente	do	Conselho	Fiscal.	
	 Eu	fui	me	envolvendo	com	o	projeto	Ortópolis,	como	representante	da	As-
sepre.	achei	por	demais	interessante.	Minha	expectativa	é	de	que	tenhamos	condições	
de	realizar	70%	do	que	está	sendo	proposto.	O	pessoal	perdeu	o	ego	calcificado,	porque	
aqui	em	Barroso	é	tudo	assim:	só	se	conjuga	na	primeira	pessoa	do	singular:	eu	faço,	eu	
quero.	Esse	projeto	mudou	a	idéia	de	Barroso.	Hoje	já	não	são	mais	aqueles,	hoje	eles	
pensam:	o	que	eu	faço	para	poder	ganhar	meu	pão.	
	 Eu	acredito	que	com	boa	vontade,	vamos	ter	muito	lucro	com	essa	terra,	com	
o	projeto	Ortópolis.	Tem	muita	coisa	de	bom	que	tem	para	vir,	mas	não	podemos	ficar	
cada	um	para	um	lado.	Não	adianta	cada	um	querer	resolver	por	um	caminho.
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Eu acredito que com boa vontade, 
vamos ter muito lucro com essa terra, 

com o projeto Ortópolis
“

”
Eu acho o projeto em si muito bom, 
excelente. O grande problema da cidade 
é a falta de engajamento do pessoal

“
”

retor	dessa	organização	que	presta	um	relevante	serviço	na	área	de	assistência	médica-
hospitalar	e	na	área	de	assistência	aos	idosos.
	 Muita	coisa	mudou	desde	a	implantação	do	projeto	Ortópolis,	sobretudo	nas	
questões	do	artesanato,	também	em	relação	à	busca	de	caminhos,	com	as	pessoas	
tentando	encontrar	novos	caminhos,	não	dependendo	mais	de	prefeitura.	O	município	
de	Barroso	que	já	foi	o	15º	em	arrecadação	de	ICM	no	Estado,	perdeu	muito	espaço	
nesse	tempo.	Agora,	a	própria	prefeitura,	envolvida	pela	própria	Ortópolis,	vem	bus-
cando	essa	consciência	de	que	a	comunidade	tem	que	buscar	novos	caminhos.
	 Acredito	que	é	possível	aprofundar	esse	projeto	da	Ortópolis	e,	naturalmente,	
que	o	processo	de	construção	e	evolução	do	ser	humano	não	é	como	uma	obra	que	se	
faz	em	um	ano.	Essa	transformação	é	um	processo	lento	e	gradual.	Então,	essa	resposta	
se	dá	a	médio	e	longo	prazos.

	 Poderia,	talvez,	fazer	palestras	em	grupos,	nas	escolas,	mostrar	para	as	crian-
ças.	As	vezes,	a	criança	e	o	jovem	captam	melhor	que	o	adulto.	O	adulto	tem	tanta	coisa	
na	cabeça	o	dia	inteiro	que,	daqui	a	meia	hora,	não	lembra	mais.	Assim,	mostrar	para	o	
pessoal	o	que	é	a	Ortópolis,	a	mudança	de	comportamento.	Acho	que	seria	realmente	
mudar	a	mentalidade	do	pessoal,	ser	mais	participativo.	

Deise Damasceno
Empresária
Proprietária da Loja do Luí.

Aprovo totalmente o projeto Ortópolis. 
Isso já está sendo falado na cidade.  

Acredito muito nessa iniciativa
“

”
	 Eu	participo	também	da	diretoria	da	ACIB	(Associação	Comercial	e	Indus-
trial	de	Barroso),	então,	todas	as	iniciativas	a	associação	eu	procuro	participar.	E	nós	
recebemos	um	convite	para	a	palestra	do	Alecsandro	(nota	Rodapé	que	é	o	consultor	do	
programa	“Rumo	Certo”,	explicar	brevemente	o	objetivo	do	programa),	que	iria	comen-
tar	sobre	a	situação	da	cidade	fora	Holcim,	qual	seria	o	outro	segmento	do	município	
que	teria	uma	probabilidade	de	sustentabilidade	em	Barroso.	Na	pesquisa	que	ele	fez,	
descobriu	que	o	comércio	é	o	ramo	mais	fortalecido,	depois	da	fábrica	de	cimento.	
	 Quem	participou	dessa	palestra	já	teve	a	vaga	garantida	no	programa	“Rumo	
Certo”,	que	vai	até	agosto	de	2007.	A	gente	vai	trabalhar	técnicas,	a	parte	de	gestão,	
planejamento	e	estabelecimento	de	metas.	O	instrutor	é	o	próprio	Alecsandro,	porque	
esse	programa	é	uma	parceria	do	Instituto	Holcim,	da	Associação	Ortópolis	e	da	ACIB.	E	
ele	dá	ganchos	de	acordo	com	nossa	realidade	para	montar	o	programa,	o	planejamen-
to	daquilo	que	nós	estamos	precisando,	o	que	temos	de	pontos	fortes,	de	pontos	fracos,	
para	que	a	gente	possa	melhorar	como	empresários.
	 Desde	o	início	do	programa,	com	o	que	assimilei,	já	tive	a	iniciativa	de	informa-
tizar	a	minha	empresa	A	informatização	já	era	um	projeto	meu,	mas	a	gente	fica	na	zona	
de	conforto,	como	eles	falam,	e	não	faz	nada.	E	esse	programa	está	dando	uma	sacudida.
	 Um	empresário	tem	que	mudar	de	comportamento	primeiro,	ele	tem	que	ter	
disciplina,	ele	tem	que	ter	vontade.	Como	diz	o	Alecsandro:	a	primeira	iniciativa,	a	primeira	
mudança	é	nossa.	Se	nós	não	abraçarmos	a	causa,	esse	“Rumo	Certo”	não	vai	dar	certo.	



Alecsandro Araújo de Souza
Responsável pelo projeto “Rumo 

Certo”, graduado em Processos de 
Produção, com especialização em 
Administração de Empresas pela 

USP; consultor do IFC (International 
Finance Corporation), braço 

financeiro do Banco Mundial, voltado 
ao setor privado em projetos de 

geração de renda.

	 Fui	convidado	pelo	Instituto	Holcim	a	fazer	um	diagnóstico	de	oportunidades	
de	negócios	na	cidade	de	Barroso.	Nessa	avaliação	tive	contato	com	a	Associação	
Ortópolis	e	conheci	a	sua	proposta.
	 O	programa	“Rumo	Certo”	surgiu	desse	diagnóstico	realizado	na	cidade,	como	
uma	forma	de	o	Instituto	Holcim,	em	parceria	com	a	ACIB	e	a	Associação	Ortópolis	
Barroso,	contribuir	para	o	fortalecimento	do	comércio	local.	Essa	proposta	é	resultado	
de	encontros	com	os	empresários	e	lideranças	locais	que	estão	dispostos	a	melhorar	os	
seus	negócios	e	se	preparar	para	enfrentar	os	desafios	que	o	ambiente	de	negócios	no	
Brasil	nos	impõe.	Está	dentro	do	R�,	Empreendedorismo.
	 O	nome	“Rumo	Certo”	surgiu	de	uma	escolha	entre	os	próprios	empresários.	A	
idéia	por	trás	do	nome	refere-se	à	capacidade	de	os	empresários	fixarem	as	suas	metas	
e	traçarem	rumos	para	alcançá-las.	
	 O	programa	funciona	com	módulos	bimestrais	(praticamente)	nos	quais	
tratamos	de	assuntos	pertinentes	à	finanças,	marketing	e	vendas	e	comportamento	em-
preendedor,	ou	seja,	como	gastar	menos;	vender	mais	e	ser	um	empreendedor	mais	ativo.	
	 Os	temas	são	tratados	em	termos	teóricos	e	práticos,	sendo	que	a	prática	é	
feito	já	partir	da	sala	de	aula	e	nos	intervalos	entre	um	módulo	e	outro.	Além	disso,	
dispomos	de	um	canal	de	internet	para	respostas	técnicas	e	visitas	individualizadas	nas	
empresas	participantes.	
	 Apesar	de	estarmos	ainda	no	segundo	encontro	(o	programa	vai	até	agosto	de	
2007),	já	é	possível	perceber	alguns	resultados.	Por	exemplo,	temos	o	caso	de	lojas	que	
se	informatizaram	e,	assim,	começaram	a	ter	melhor	controle	de	seus	custos.	Outras	
reduziram	o	seu	custo	fixo	mensal	somente	identificando	deperdícios.	Empresas	que	
não	adotavam	o	uso	de	cartão	de	crédito	e	passaram	a	oferecer	essa	opção	aos	seus	
consumidores.	Melhoria	no	atendimento	e	adoção	de	controle	de	estoques	entre	outros.	
	 Agora,	uma	mudança	fundamental	já	ocorreu:	os	empresários	enxergarem	o	
potencial	de	seus	negócios	e	assumirem	o	seu	controle.	Essa	mudança	de	mentalidade	
sobre	a	gestão	de	seus	negócios,	fixando	metas,	avaliando	resultados	e	uma	busca	de	
melhoria	continua.	É	o	que	tem	proporcionado	as	mudanças.	
	 Nem	todos	os	empresários	envolvidos	conheciam	a	proposta	do	projeto	
Ortópolis.	Os	que	já	tinham	sabiam	são	favoráveis	e	apóiam	a	iniciativa,	os	demais	
começaram	a	conhecer	agora	e	não	mostraram	nenhum	pessimismo.	
	 Na	minha	opinião,	o	programa	“Rumo	Certo”	está	dentro	de	minhas	expec-
tativas,	pois	os	empresários	de	Barroso	têm	demonstrado	que	estão	abertos	às	novas	
práticas	de	negócios	e	são,	como	não	poderia	deixar	de	ser	,	grandes	pessoas	que	inve-
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Na minha opinião, as ações 
desenvolvidas em Barroso irão dar 
resultados no médio e longo prazo

“
”

	 Esse	programa	é	que	faz	parte	do	projeto	Ortópolis,	iniciativa	da	Associação.	
Quando	eu	vi	pela	primeira	vez	esse	nome,	Ortópolis,	em	outdoors	na	cidade,	eu	pensei	
que	era	uma	danceteria.	No	início,	eles	fizeram	um	marketing,	alguma	coisa	como	‘vem	
aí	a	Ortópolis’.	E	eu	achei	que	fosse	alguma	coisa	assim.	Com	a	minha	participação	na	
Associação	Comercial,	logo	em	seguida,	fiquei	sabendo	que	é	uma	associação	que	visa	o	
crescimento	sustentável	da	cidade	em	vários	níveis.	
	 Agora,	aprovo	totalmente	o	projeto	Ortópolis.	Nas	reuniões	da	ACIB,	em	
conversas	com	outros	empresários,	a	gente	percebe	essa	iniciativa,	vê	comentários	de	
ações.	Isso	já	está	sendo	falado	na	cidade.	Eu	acredito	muito	nessa	iniciativa.
	 Como	eu	não	participo	de	nenhum	dos	grupos,	dos	Rs,	eu	não	sei	como	está	
efetivamente	o	trabalho,	mas	é	o	que	estamos	fazendo	com	o	programa	“Rumo	Certo”,	
tem	que	começar	a	estabelecer	meta	e	prazo,	se	não,	corre-se	o	risco	de	ficar	só	no	
papel.	A	gente	vê	que	dá	resultado,	mas	por	conversar	com	as	pessoas.

stem	e	assumem	os	riscos	de	conduzir	os	seus	negócios	numa	ambiente	cada	vez	mais	
competitivo,	que	criaram	as	suas	empresas	com	muito	suor	e	que,	mesmo	depois	de	17	
anos	de	atividade	de	comércio,	se	dispõem	a	sentar	numa	sala	de	aula	para	aprender	
mais	sobre	o	que	já	praticam	há	anos.	
	 Sem	contar	que	esse	grupo	é	responsável	pela	geração	de	220	empregos	
diretos	no	comércio	de	Barroso.	O	que,	na	minha	opinião,	é	uma	grande	contribuição	na	
geração	de	emprego	e	renda.	
	 O	trabalho	desenvolvido	pelo	Instituto	Holcim	merece	ser	estudado	com	
muita	atenção,	pois,	do	que	eu	conheço	de	ações	de	responsabilidade	social,	poucas	
empresas	desenvolvem	uma	proposta	tão	abrangente	como	o	Instituto.	
	 Na	minha	opinião,	as	ações	desenvolvidas	em	Barroso	irão	dar	resultados	no	
médio	e	longo	prazo	e	de	forma	continuada.	Eles	fazem	isso	com	a	convicção	de	que	é	
possível	ter	uma	cidade	melhor	no	futuro,	em	conjunto	com	os	atores	locais.	Esse	ponto	
é	crucial	para	que	as	ações	tenham	sustentação	e,	assim,	andar	por	conta	própria.

Fábio José Damasceno
Padre da paróquia de Santana

Desde que foi implantado o projeto 
Ortópolis, não vi nenhuma mudança 

de comportamento da comunidade
“

”
	 Nós	percebemos	hoje	alguns	bairros	da	cidade	que	são	extremamente	po-
bres,	marcados	pela	desigualdade	social,	pela	exclusão,	pela	marginalidade.	Com	essa	
realidade,	cresceu	o	número	de	jovens	entregues	à	violência,	ao	mundo	das	drogas,	de	
crianças	carentes,	necessitadas.	Houve	também	aumento	da	violência	sensivelmente.	
Hoje,	nós	temos	bairros	na	cidade	em	que	não	se	pode	transitar	livremente	depois	
de	determinada	hora.	Então,	houve	uma	mudança	social	e	econômica	muito	séria	na	
cidade.	E	dessa	cidade	tranqüila,	próspera	e	de	uma	certa	igualdade,	passou	a	ser	uma	
cidade	totalmente	carente	e	necessitada.	
	 Também	temos	carência	de	treinamento	de	mão-de-obra	especializada	para	
o	trabalho.	Criou-se	uma	certa	expectativa	quanto	ao	artesanato,	turismo,	mas	não	
vejo	que	isso	seja	uma	saída	imediata.	Acho	que	é	necessário	uma	mudança	de	cultura,	
porque	o	pessoal	de	Barroso,	na	medida	do	tempo,	a	gente	percebe,	é	um	pessoal	de	
mentalidade	e	de	atitude	submissas.	É	um	pessoal	sem	muita	liderança,	sem	iniciativa,	
sem	dinamismo.	Talvez	até	porque	Barroso	é	formada	por	gente	de	todos	os	cantos,	nós	
temos	aqui	uma	aglomeração	de	pessoas	de	diversas	comunidades.	E	comunidades	que	
foram	se	formando	e	se	constituindo,	uma	aglomeração	que	não	constituiu	até	hoje	uma	
comunidade	de	fato.	As	pessoas	que	vieram	para	Barroso,	vieram	com	o	intuito	de	trabal-
har	na	fábrica	de	cimento,	atraídos	por	esse	sonho.	Hoje,	elas	continuam	morando	aqui,	
mas	falta	um	espírito	corporativista,	um	espírito	de	unidade.	Falta	alguém	que	lidere,	há	
uma	carência	nesse	sentido.	Às	vezes,	a	política	é	muito	tendenciosa	também	no	sentido	
de	levar	as	pessoas	a	se	comprometerem	com	seu	grupo	e	não	com	a	comunidade.
	 Há	também	da	parte	da	Holcim,	esse	Ortópolis	que	é	um	grande	projeto	ide-
alístico.	A	filosofia	do	grupo	Ortópolis	é	bastante	interessante.	Porém,	até	hoje	eu	não	vi	
iniciativa	concreta,	de	maneira	nenhuma.
	 Esse	projeto	foi	criado	aqui	em	Barroso	a	partir	de	uma	carta,	que	nós	da	lider-
ança	e	os	empresários,	fizemos	para	a	Suíça,	para	os	proprietários	da	Holcim.	A	partir	
disso,	eles	responderam	justificando	que	não,	que	tudo	bem,	que	a	Holcim	tinha	uma	
plena	participação	na	vida	da	comunidade,	apoiando	projetos	sociais.	E	nós	discorda-
mos	disso	plenamente,	porque	não	é	verdade.	Acho	que	isso,	eu	já	falei	diversas	vezes,	é	
uma	espécie	de	colonialismo	velado.
	 Filosoficamente	é	muito	bonito,	mas	eu	nunca	vi	nada	acontecendo.	Eu	não	sei	
apontar	o	que,	de	concreto,	aconteceu	na	comunidade	que	o	projeto	Ortópolis	tenha	tra-
zido	de	fato.	Acho	que	há	uma	exploração	predatória	do	nosso	solo,	da	nossa	riqueza	e	não	
há	uma	retribuição	à	altura	do	que	se	retira	daqui	de	riqueza	e	do	que	se	leva	de	Barroso.



	 Algumas	iniciativas	muito	incipientes,	muito	rudimentares	aqui	e	acolá,	mas	
não	se	percebe	um	trabalho	de	massa,	um	trabalho	monolítico,	maciço,	no	sentido	de	
constituir	uma	transformação	social.	Acho	que	a	mentalidade,	de	se	pensar	em	mudar,	
as	iniciativas,	a	formação	de	grupos	dinâmicos	que	pudessem	gerenciar	a	vida	da	comu-
nidade	e	gerar	riqueza,	isso	eu	não	consigo	perceber.	
	 Eu	acho	que	são	duas	situações	distintas.	Uma,	em	que	se	necessita	de	um	inves-
timento,	de	uma	mudança	de	mentalidade,	da	construção	de	uma	nova	civilização	não	mais	
arraigada	no	paternalismo.	Mas,	por	outro	lado,	há	uma	medida	emergencial	que	precisa	
ser	tomada,	dos	miseráveis	que	são	produzidos	pelo	sistema	e	pela	falta	de	participação	
nos	lucros.	Quem	sofre	e	quem	padece	em	carregar	o	peso	dessa	pobreza	são	as	instituições	
sociais,	porque	a	Holcim	não	tem	um	treinamento	para	esses	assuntos.	
	 Mas	a	questão	complicada	é	justamente	isso.	Esse	pessoal	que	padece	de	
fome,	de	miséria	e	que,	talvez,	um	pouco	seja	a	realidade	mundial	–	não	estou	colo-
cando	a	culpa	totalmente	na	Holcim	–,	mas	por	outro	lado,	esse	grupo	de	miseráveis,	de	
desempregados	que	não	participam	do	sistema	de	gerenciamento	da	riqueza,	quem	vai	
cuidar	deles?	Vamos	esperar	quantos	anos?
	 Essa	história	de	auto-sustentabilidade	é	muito	bonita.	É	muito	evangélico	até,	
porque	Jesus	fala	que	cada	um	tem	que	tomar	a	sua	própria	iniciativa.	Paulo	Freire	já	
falava	que	o	homem	tem	que	ser	agente	da	própria	recuperação,	mas	nós	temos	que	
fornecer	meios	para	isso.	O	discurso	filosófico	e	ideológico,	de	massificação	de	consciên-
cia,	de	formação	de	opinião,	é	importante	à	medida	que	ele	abre	espaços,	caminhos	
para	isso.	É	isso	que	eu	questiono	no	projeto	Ortópolis.	Há	uma	ortodoxia	de	comporta-
mento	que	deve	se	chegar	que	é	o	homem	ser	agente	de	sua	recuperação,	mas	até	que	
isso	aconteça,	supõe-se	um	impulso	inicial.
	 Acho	que	a	fábrica	precisaria	apoiar	medidas	concretas.	Se	ela	quer	que	o	homem	
seja	capaz	de	pescar	o	seu	próprio	peixe,	quais	são	os	meios	para	que	ele	possa	pescar?	
	 Desde	que	foi	implantado	o	projeto	Ortópolis,	não	vi	nenhuma	mudança	de	
comportamento	da	comunidade.	Nada,	porque,	na	verdade,	as	coisas	continuam	do	
mesmo	jeito:	os	pobres	continuam	com	fome,	passando	necessidade,	discriminados,	
sofrendo,	excluídos.	Não	percebo	mudança	substancial,	porque	como	não	houve	uma	
iniciativa	concreta	e	há	muitos	discursos,	muitas	reuniões,	muitas	discussões	do	que	
fazer.	Eu	não	percebo	nada,	porque	a	população	sem	recursos	continua	na	mesma.	As	
pessoas	que	freqüentam	minha	paróquia	têm	manifestado	uma	certa	desilusão	com	o	
projeto.	Esperam	alguma	coisa	e	isso	ainda	não	foi	implementado.	Não	há	ainda	uma	
realidade	visível	de	transformação.
	 Sobre	a	questão	de	acreditar	ou	não	no	projeto	é	complicado	dizer.	Eu	acho	que	
acreditar	propriamente,	no	que	se	tem	como	realidade	escrita,	idealística,	sim.	Mas	eu	não	sei	
se	ele	vai	chegar	a	se	concretizar.	Se	há	intenção	realmente	que	esse	projeto	se	concretize.	
	 Sou	amigo	do	Célio	Reis,	o	coordenado-geral	do	projeto.	Ele	é	o	grande	defen-
sor	da	Ortópolis.	Nós	batemos	de	frente	nisso	aí,	ele	discorda	das	minhas	idéias,	ele	
acha	que	tem	que	ser	de	longo	prazo,	mas	eu	acho	que	tem	dois	momentos:	o	de	longo	
prazo,	que	é	o	da	mudança	de	mentalidade;	mas	tem	o	emergencial,	que	não	se	pode	
descuidar	das	necessidades	do	povo.	É	preciso	que	a	coisa	seja	feita	de	alguma	forma.	
Também	discordo	de	paternalismo.
	 Eu	acho	que,	justamente,	tem	que	haver	medidas	emergenciais	sérias	de	
ajuda	àqueles	que	estão	na	miséria	e	que	não	conseguem	reagir	e	também	é	preciso	
um	trabalho	a	longo	prazo	de	mudança	de	mentalidade.	São	duas	coisas	distintas	e	que	
se	complementam,	se	interpenetram.	Elas	é	que	talvez	possam	resultar	numa	mudança	
a	longo	prazo.

Neide Antonio
Ex-presidente da Acuc 
(Associação Comunitária Unidos 
da Cohab), professora formada.

	 Logo	que	eu	entrei	para	a	Acuc,	surgiu	o	projeto	Ortópolis	em	Barroso	e	eu	fui	
convidada	para	participar	das	primeiras	reuniões.	Mas	perdi	algumas,	porque	estava	
em	tratamento	das	pernas.	Eu	me	apaixonei	pelo	projeto,	achei	que	era	uma	inovação	
muito	grande	que	vinha	para	Barroso	e	acreditei	na	boa	fé	do	projeto,	na	integridade	
das	pessoas	que	compunham	e	entrei	de	cabeça,	junto	com	eles.	Sou	sócia-fundadora	
da	Associação	Ortópolis.	A	partir	de	então,	a	gente	vem	trabalhando	junto.
	 Nós	entramos	com	um	projeto	–	Acuc	Fortalecida	–	junto	à	Ortópolis,	que	surgiu	
por	meio	do	nosso	trabalho.	Trabalhávamos	muito	com	comida,	a	gente	fazia	feijoada,	
festival	de	cachorro-quente,		para	poder	arrecadar	dinheiro	para	a	associação,	para	
pagar	as	dívidas	antigas,	manter	a	sede,	etc.	Só	que	tínha	necessidade	de	material	para	
trabalhar,	porque	quando	a	gente	fazia	uma	feijoada,	era	feita	no	grupo	escolar,	que	fica	a	
quinhentos	metros	da	associação,	onde	a	diretora	emprestava	o	fogão,	e	depois	tinha	que	
trazer	tudo	para	a	associação	para	poder	distribuir	para	a	comunidade.	Foi	quando	eu	
falei	com	o	Gabriel	Moraes	para	ver	se	ele	tinha	como	conseguir	um	fogão	para	a	gente.	
	 O	meu	pedido,	na	época,	foi	ferramenta	para	trabalhar.	Eu	não	achava	que	
ia	ser	uma	coisa	que	ia	crescer	tanto	e	ficar	tão	bonito.	E	aí	ele	pediu	para	eu	fazer	um	
projeto,	porque	nós	tínhamos	feito	o	curso	na	Associação,	e	tínhamos	condições	de	
desenvolver	um	projeto	–	isso	também	tenho	que	agradecer	muito	à	Ortópolis,	porque	
já	fiz	cinco	cursos	com	eles.	
	 A	mentalidade	de	quanto	entrei	para	a	Ortópolis	já	está	muito	mais	evoluída,	
tenho	uma	bagagem	muito	maior	agora.	A	partir	desse	primeiro	curso,	ele	pediu	para	
eu	fazer	um	projeto,	que	talvez	eu	conseguisse	o	fogão.	Fiz	o	projeto	e	quando	eu	
mandei	para	ele,	ele	me	elogiou	muito.	Agora,	se	você	olhar	o	primeiro	e	o	atual,	aí	você	
ia	ver	a	diferença	de	conhecimento,	de	bagagem.	Por	isso	que	eu	falo:	a	maior	riqueza	
nossa	é	conhecimento.	A	partir	daí,	eu	fiz	mais	cursos,	de	liderança,	de	líder-cidadão	
pelo	Sebrae,	e	depois	veio	um	outro	curso	para	a	gente	fazer:	o	tipo	e	modelo	de	projeto	
que	eles	exigiam.	Começamos	a	trabalhar.	Então,	eu	tive	ajuda	e	isso	não	é	todo	mérito	
meu,	não,	também	é	do	seu	Edgar,	que	é	o	consultor	da	Ortópolis.	Ele	me	ajudou	a	reali-
zar	o	projeto.	Eu	fiquei	muito	satisfeita.
	 Dentro	do	projeto	vem	a	reforma	da	cozinha	porque	nós	tínhamos	uma	coz-
inha,	mas	o	espaço	não	era	adequado	A	vigilância	sanitária	não	permitia,	porque	não	
era	rebocada,	não	tinha	piso.	Então	dentro	desse	projeto,	veio	a	reforma	completa	da	co-
zinha,	a	aquisição	do	fogão	industrial,	tivemos	a	pia	com	gabinete	de	aço,	uma	bancada	
de	mármore.	O	projeto	solicitava	um	espaço	adequado	e	equipamento	para	trabalhar	
com	esses	festivais	gastronômicos	e	para	dar	cursos	de	culinária.	Nós	tínhamos	a	
intenção	de	darmos	cursos	de	capacitação	para	empregada	doméstica.	E	graças	a	Deus	
o	projeto	foi	aceito.	Também	com	a	ajuda	do	seu	Edgar,	ele	foi	muito	bem	elaborado	e	a	
gente	conseguiu	a	aprovação	pela	Ortópolis,	pela	IAF.	Aí,	veio	a	verba.
	 Eu	falo	que	eu	pedi	ferramentas	para	trabalhar	e	consegui	um	presente	muito	
maior,	uma	satisfação	muito	maior:	a	minha	realização	como	pessoa.	Quando	você	en-
tra	para	trabalhar	numa	entidade,	fazer	um	serviço	voluntário,	você	começa	a	encontrar	
barreiras.	Eu	encontrei	muitas	barreiras,	antes	da	Ortópolis,	depois	me	realizei.
	 Antes	da	Associação	Ortópolis,	pedia	ajuda	à	comunidade	local,	ao	comércio,	
alguns	ajudam,	outros,	não.	Você	vê	que	a	visão	do	povo	enquanto	associação	comuni-
tária	é	um	pouco	fechada	ainda.	Porque	você	compara	os	patrocínios	grandes	para	festas	
maiores,	aí	quando	quer	um	patrocínio	para	fazer	alguma	coisa	para	a	associação	comu-
nitária,	você	não	consegue.	O	máximo	que	consegue	são	2	reais	de	um,	1	real	de	outro.	
	 Então	você	fica	pensando	por	quê?	Por	que	para	o	benefício	de	um	povo	não	
há	a	compreensão?	Então,	quando	a	gente	foi	abraçado	pela	Ortópolis,	a	gente	teve	
essa	satisfação	imensa.	
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	 Agora	mudou	a	diretoria	da	Acuc	e	eles	pretendem	continuar.	Eu	acredito	que	
essa	nova	diretoria	vá	levar	o	projeto	da	mesma	forma,	porque	eles	têm	habilidade.	
Inclusive	eu	falei	para	o	pessoal	da	nova	diretoria	não	se	afastar	da	Ortópolis	porque	o	
que	eu	adquiri	lá	é	muito	importante.
	 Eu	vejo	a	Neide	antes	da	Ortópolis	e	a	Neide	depois	da	Ortópolis.	A	gente	deve	
honrar	as	pessoas	que	merecem	ser	honradas.	Eu	não	fazia	idéia	que	aos	meus	��	anos	
de	idade,	ainda	ia	aprender	alguma	coisa,	tanto	quanto	eu	aprendi.	Hoje	eu	estou	com	
�5	anos	e	estou	com	a	mentalidade	muito	mais	avançada.	A	vivência	com	as	pessoas,	os	
cursos	que	a	gente	fez	abrem	a	mente	de	forma	diferente,	porque	quando	você	aprende	
a	lidar	com	o	povo,	você	aprende	a	liderança.	O	curso	de	liderança	que	fiz,	me	deixou	com	
a	mentalidade	diferente.	Você	passa	a	entender	o	seu	próximo,	enxergar	de	forma	dife-
rente.	O	último	curso	que	fizemos	foi	de	mobilização	social,	que	são	coisas	que	ficam	com	
você,	é	uma	riqueza	muito	grande.	A	minha	intenção	é	continuar	no	projeto	Ortópolis,	
sempre	aprendendo,	porque	eu	não	acho	que	tudo	o	que	eu	adquiri	deve	ficar	guardado.

	 A	Ortópolis	fez	um	movimento	muito	grande	aqui	em	Barroso.	Eu	fui	convidado	
pela	primeira	vez	e	lá	estive.	Como	eles	perceberam	a	minha	força	e	vontade	de	vencer	
e	de	trabalhar	para	o	próximo,	fizeram	uma	eleição	de	qual	bairro	seria	o	bairro-piloto	
de	Barroso.	Os	líderes	das	chapas	–	eu	faço	parte	do	R7	(Infra-estrutura)	–votaram	no	
Cibrazém,	por	conta	da	minha	influência,	da	força	que	eu	tinha	de	puxar	para	seu	bairro.	
	 Uma	semana,	reunimos	todas	as	pessoas	que	lá	existiam	na	sede,	que	é	a	
minha	casa.	Fizemos	o	estatuto.	Trabalhamos	todos	os	dias	das	nove	da	manhã	até	às	
dez	da	noite	o	processo	como	um	todo.	A	fábrica	deu	uma	ajuda,	uma	empreiteira	tam-
bém.	A	prefeitura	começou	a	fazer	o	trabalho.	Lá	não	tinha	nada.	Começaram	a	abrir	as	
ruas,	a	prefeitura	começou	a	trabalhar.	Até	o	secretário	de	Obras	foi	lá.	Fizeram	as	ruas,	
colocaram	esgotos,	bocas-de-lobo	e	ficaram	só	um	fundo	de	uma	vale	que	estava	um	
pouco	complicado.	Os	moradores	que	tinham,	deixaram	passar	uma	rede	de	esgoto	no	
terreno	deles.	E	aí	foi	concluído	o	serviço.	Agora,	está	sendo	asfaltada	a	rua	toda.
	 O	projeto	Ortópolis	veio	para	Barroso	por	meio	dos	empresários	da	cidade	e	veio	
fortalecer	essa	Associação,	porque	ela	traz	muitas	alternativas	para	as	pessoas	que	querem	
fazer	alguma	coisa.	Ajudam	as	associações	que	estão	em	dia,	com	toda	a	documentação.	
	 As	pessoas	pedem	para	eu	me	candidatar	a	vereador.	Se	isso	acontecer,	como	
sou	aposentado	e	tenho	meu	dinheirinho	garantido,	vou	doar	metade	do	meu	salário	
de	vereador	para	as	comunidades	carentes.	Não	preciso	de	dinheiro,	graças	a	Deus.

	 Bem	antes	do	projeto	Ortópolis	aconteceu	em	todos	os	bairros	de	Barroso	a	
primeira	reunião	para	convocar	o	primeiro	delegado	na	área	da	saúde.	Um	represent-
ante	de	cada	bairro	ia	ver	o	que	seria	necessário.	Aí	me	convidaram	para	participar.	Foi	
a	Secretaria	de	Saúde	que	convocou.	Eu	fui	representando	o	bairro	Josefina	Coelho,	na	
igreja	Nossa	Sra	Aparecida.	No	outro	dia,	foi	realizado	um	colegiado	para	escolher	o	
delegado	da	saúde,	também	fui	convidada.	No	dia	seguinte,	outra	reunião	para	escolher	

Elisete Maria Bertolino da Silva
Primeira-secretária da Associação 

Comunitária Josefina Coelho.

José Agostinho
Ex-presidente da Associação 

Comunitária do bairro Nilder 
José de Souza (Cibrazém).
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os	delegados	e	os	suplentes	daquilo	que	o	bairro	necessitava.	Nessa	reunião,	reivindi-
camos	muito	um	posto	de	saúde,	porque	o	que	a	gente	usava	era	muito	longe	e	o	bairro	
era	visto	como	uma	favela.	O	pior	bairro	dentro	da	cidade.	
	 Apareceu	depois	esse	curso	de	mobilização	social,	em	parceria	com	o	Instituto	
Holcim,	Associação	Ortópolis	e	uma	entidade	de	Belo	Horizonte,	onde	fui	chamada	
como	representante	de	conselho	de	saúde,	mas	não	fui	pelo	bairro.	Foram	levantados	
vários	problemas	de	cada	bairro,	os	que		têm	e	os	que	não	têm.	
	 Nessa	época,	já	tinha	ouvido	falar	no	projeto	Ortópolis,	mas	nunca	tinha	par-
ticipado	de	nada.	Eu	comecei	a	participar	efetivamente	em	2006	Foi	depois	que	eu	fiz	
esse	curso	de	mobilização	–	Projeto	Capacitar:	Mobilização	Social	–,	que	me	convidaram.	
Nosso	bairro	estava	no	vermelho,	todos	que	estavam	presentes,	realmente	acharam	
que	o	nosso	bairro	estava	carente	e	era	o	que	mais	necessitava	de	uma	força.	Depois	
foi	feita	uma	visita.	O	pessoal	da	mobilização	fez	uma	visita	chamando	o	pessoal	para	
ajudar	no	que	poderia	ser	feito.	
	 Mas	para	trabalhar	o	projeto	precisava	que	a	associação	estivesse	legalizada.	
Para	registrarmos	essa	associação,	fizemos	um	forró	na	rua,	pedindo	ajuda	para	o	pes-
soal	da	Ortópolis.	Foi	bem	legal.	Todo	mundo	achava	que	a	gente	estava	ficando	louco,	
que	o	bairro	só	tem	traficante,	que	só	tem	violência.	Pelo	contrário,	foi	muito	elogiado,	
todo	mundo	brincou.	Quem	participou,	se	divertiu.	Nem	discussão	não	houve.	Além	de	
tirar	para	as	despesas,	nós	ganhamos	alguma	coisa	e	o	que	compramos,	pagamos	e	deu	
para	registrar	a	associação
	 Eu	continuo	trabalhando	na	associação	comunitária.	Nosso	bairro	não	tem	
nada.	Agora	que	vai	ter.	Fizemos	abaixo-assinado	para	a	construção	do	posto	de	saúde.	
E	junto	com	a	associação	do	bairro.	Já	falei	com	o	prefeito	que	queremos	trabalhar,	que-
remos	um	lote	para	construirmos	nossa	própria	sede.	Na	hora	que	nosso	bairro	tiver,	
nós	vamos	trabalhar	em	cima	de	outro	bairro.	As	associações	de	outros	bairros	estão	
nos	apoiando.	Depois	da	gente,	veremos	qual	será	o	bairro	que	necessita.	

Maria Aparecida do Carmo Ferreira
Presidente da Cooperarte

Depois que surgiu a 
Ortópolis, muita coisa 

mudou para a cooperativa
“

”
	 Pelo	Instituto	Holcim,	fomos	convidados	a	ser	sócio-fundador	da	Associação	
Ortópolis	Barroso,	chamados	a	participar	das	reuniões.	O	artesanato	faz	parte	do	R�	
(Empreendedorismo).	Eles	começaram	a	fornecer	cursos	de	capacitação	para	a	gente,	
de	como	vender,	de	como	produzir.	Vieram	instrutores	ensinar	como	atender	o	turista,	
essas	coisas.	E	de	lá	para	cá	a	gente	só	vêm	crescendo.	
	 Estamos	com	um	projeto	de	fortalecimento	das	associações	e	cooperativas.	
O	foco	desse	projeto	vai	ser	divulgação,	porque	a	gente	já	vai	fazer	três	anos	aqui	na	
BR,	e	o	turista	ainda	passa	direto,	porque	não	têm	placas	indicativas,	não	tem	outdoor.	
A	maioria	dos	turistas	que	a	gente	recebe	fala	que	passaram	por	aqui	há	quinze	dias	e	
estavam	voltando.	A	gente	espera	que	esse	projeto	tenha	aprovação	pela	Associação	
Ortópolis.	Se	for	aceito,	creio	que	a	Cooperarte	vai	crescer	mais	ainda,	porque	já	tem	
crescido	muito	com	o	apoio	da	própria	Ortópolis	e	do	Instituto	Holcim.
	 Nossa	cooperativa	existe	há	seis	anos	–	foi	fundada	em	20	de	abril	de	2000	–,	
tem	�2	associados,	com	artesãs	da	cidade,	e	resolvemos	que	seria	melhor	abrir	para	a	
região.	Conseguimos	mais	três.	Aqui	só	vende	quem	é	associado.	Se	vender,	ele	recebe.	
Se	não	vender,	ele	fica	esperando	vender.	A	pessoa	produz,	traz	a	peça	dele	para	cá,	
vendeu,	ele	recebe	na	hora	–	10%	é	retirado	para	pagamento	de	impostos,	porque	a	
parte	tributária	está	bem	alta,	mas	isso	ele	já	é	orientado	antes.	O	artesão	só	não	pode	
comprar	e	colocar	aqui	para	revender,	tem	que	ser	produção.	Tem	que	ter	o	trabalho	da	
pessoa	na	peça,	isso	desde	sempre.	A	gente	não	tem	tido	problemas	com	isso.	
	 As	pessoas	acreditam	muito	na	cooperativa,	temos	crescido,	principalmente	

”



por	causa	da	credibilidade	da	Associação	Ortópolis,	que	nos	dá	muita	força.
	 Depois	que	surgiu	a	Ortópolis,	muita	coisa	mudou	para	a	cooperativa.	Mudou	
conhecimento,	o	pessoal	participa,	tem	treinamento,	estão	sempre	disponíveis	nessa	
parte	de	fortalecimento	e	desenvolvimento	do	grupo.	Não	vou	falar	que	todos	os	associa-
dos	participam,	mas	todos	são	convocados.	Um	grupo	participa	e	acaba	passando	para	os	
demais.	Inclusive,	o	número	de	vendas	tem	aumentado,	porque,	com	os	treinamentos,	a	
pessoa	se	torna	bom	vendedor,	tem	conhecimento	e	isso	vai	refletir	nas	vendas	da	loja.	
	 A	Associação	Ortópolis	tem	sido	muito	comentada	na	cidade	pelos	benefícios	
que	traz,	porque	eles	trabalham	com	meio	ambiente,	conscientização,	mudança	de	
mentalidade,	independente	de	ser	cooperativa	ou	associação.	Cada	grupo	tem	uma	
responsabilidade	e	isso	vem	trazendo	benefícios	para	a	cidade	toda.	E	traz	comentários	
bons	e	acaba	abrangendo	todo	o	município.
	 A	gente	costuma	ir	nas	rádios,	dar	entrevistas,	vamos	às	feiras	que	atrai	muitas	
pessoas.	E	agora	estamos	sendo	procurados	por	associações	inteiras,	porque	aqui	é	um	
ponto-de-venda	muito	bom.	Nossos	associados	aparecem	espontaneamente.	É	o	caso	
da	Associação	Viver	com	Arte.
	 O	trabalho	de	visita	às	feiras	está	começando	a	ser	feito	agora.	Antes,	só	íamos	
para	vender,	não	para	fazer	contato.	Hoje,	aprendemos	com	a	Associação	Ortópolis	que	
temos	que	buscar	conhecimentos	em	outras	associações	e	cooperativas.	
Visitamos	outras	cidades	e	eles	vêm	aqui	também.	Outras	cooperativas	estão	sendo	
criadas	por	causa	da	nossa.	Não	é	pretensão,	mas	foi	por	meio	da	nossa,	com	o	apoio	
que	demos,	que	uma	cooperativa	só	de	mulheres	surgiu	em	Barbacena.	Fornecemos	
cursos	nas	comunidades.	
	 Hoje,	podemos	falar	com	um	certo	orgulho:	sabemos	como	montar	uma	coop-
erativa,	quais	são	os	primeiros	passos	para	que	se	tenha	uma	idéia	de	como	é	fazer.
	 Essa	experiência	toda,	mudou	a	convivência	das	pessoas	dentro	da	coopera-
tiva.	Hoje,	o	artesão	respeita	mais	o	outro.	Antes	era	uma	convivência	boa,	mas	tinham	
alguns	conflitos.	Hoje	é	melhor.	Tem	respeito,	amizade,	que	eu	acho	muito	importante.	
E	críticas	a	gente	sempre	recebe,	mas	acaba	aprendendo	com	os	erros.

Cláudio Butkus
Gerente da fábrica Holcim Barroso, 

ex-gerente da fábrica Holcim, 
no Texas, EUA

	 É	muito	gratificante	poder	retornar	a	Barroso,	após	quatro	anos	morando	
nos	Estados	Unidos.	Nesse	período,	tive	a	oportunidade	de	trabalhar	com	a	Holcim	
em	Midlothian,	Texas,	cidade	de	8	mil	habitantes,	que	abriga	outras	duas	fábricas	de	
cimento	e	uma	siderúrgica.	
	 Atividades	como	a	do	Instituto	Holcim	ou	do	projeto	Ortópolis	não	são	tão	cruci-
ais	por	lá,	porque	a	cidadania	e	o	empreendedorismo	já	fazem	parte	da	cultura	americana.	
Inclusive,	o	setor	industrial	na	cidade	não	é	o	maior	empregador,	e,	sim,	a	área	de	Serviços.
	 A	criação	do	Instituto	Holcim	no	Brasil	foi	muito	importante,	pois	organizou	os	
vários	programas	que	a	fábrica	possui	junto	à	comunidade.	O	próprio	projeto	Ortópolis,	
como	iniciativa	do	Instituto,	chega	em	um	momento	muito	oportuno	para	acabar	com	
as	práticas	assistencialistas	da	fábrica,apontando,	criando,	e	facilitando	alternativas	
para	o	desenvolvimento	sustentável	da	comunidade.	
	 Minha	experiência	com	os	americanos	foi	bastante	interessante,	pois	lá	se	
pratica	muito	o	voluntariado,	atendendo	às	necessidades	dos	mais	carentes,	sem	que	
seja	preciso	recorrer	ao	poder	público	ou	às	empresas	para	que	isso	aconteça.
	 A	administração	pública	deles	é	uma	das	mais	eficientes	do	mundo.	
Midlothian,	que	é	uma	cidade	considerada	de	médio	porte,	possui	um	planejamento	
de	longo	prazo	(25	anos).	As	projeções	de	crescimento	e	as	necessidades	de	transporte,	
educação,	saúde	e	infra-estrutura	são	discutidas	e	definidas	junto	à	população,	e	os	
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recursos	para	as	obras	alocados.	Assim,	o	Administrador	da	Cidade	pode	fazer	cumprir	
os	planos	aprovados	pela	comunidade,	independentemente	do	prefeito	ou	do	grupo	
político	no	poder.
	 Por	outro	lado,	as	fábricas	estão	cada	vez	mais	abertas	e	acessíveis	ao	contato	
com	as	comunidades,	mantendo	uma	comunicação	clara	e	transparente.	É	fundamen-
tal	que	as	boas	práticas	ambientais	e	de	segurança	sejam	compartilhados	pelo	setor	
privado,	poderes	públicos	e	população.
	 Lembrando	do	passado	pioneiro	de	Barroso,	de	um	sem	número	de	empresári-
os	do	cal,	da	cerâmica	e	de	outras	empresas,	acredito	que	temos	com	o	Ortópolis	uma	
nova	oportunidade	para	despertar	a	capacidade	empreendedora	dos	Barrosenses.

Emerson Peixoto
Coordenador de Meio Ambiente e 
Segurança do Trabalho da Holcim 
Barroso e Gestor Local do 
Instituto Holcim.

A mudança da cultura 
vem ocorrendo, é preciso 

amadurecer
“

”
	 A	comunidade	já	percebeu	que	o	nosso	foco,	hoje,	é	trabalhar	cada	solicitação	
dentro	do	projeto	Ortópolis,	para	que	a	mesma	seja	avaliada.	Têm	os	projetos	específi-
cos	e,	dentro	deles,	se	a	carência	dessa	pessoa	ou	instituição	não	se	encaixar	em	nada	
relacionado	ao	Instituto	Holcim,	a	gente	não	faz	a	contribuição.	E	as	pessoas	continuam	
pedindo.	Num	primeiro	momento,	a	expectativa	é	que	as	doações	sejam	zeradas,	mas	a	
gente	percebe	que	isso	é	quase	que	impossível.	
	 Essa	é	uma	preocupação	que	temos	muito	forte,	porque,	caso	contrário,	o	
objetivo	maior	do	Ortópolis	deixa	de	existir:	a	auto-sustentabilidade	da	comunidade	e	o	
resgate	da	cidadania.	
	 O	que	a	gente	vê	hoje	é	a	busca	de	tentar	fazer	com	que	os	projetos	sejam	trab-
alhados	dentro	da	Associação	Ortópolis.	Até	para	a	própria	festa	da	igreja	nos	foi	solicita-
do	uma	verba.	Aí,	decidiu-se	fazer	a	doação.	Na	mesma	hora,	me	veio	em	mente	a	ACUC,	
que	tinha	acabado	de	fazer	um	projeto.	Então,	vamos	jogar	o	dinheiro	lá,	vamos	movi-
mentar	a	ACUC	para	o	fornecimento	da	festa.	Esse	tipo	de	amarração	tem	de	ser	feito,	
senão	perde-se	o	que	está	sendo	desenvolvido.	Isso	começa	a	movimentar	e	dá	recursos.	
Mas	deveria	ser	feito,	inclusive,	por	toda	a	comunidade,	que,	infelizmente,	tem	interesses	
dispersos.	Isso	é	normal,	mas	pesa	porque	a	Holcim	é	a	única	unidade	de	negócio.	
	 A	mudança	da	cultura	vem	ocorrendo,	é	preciso	amadurecer,	ir	trocando	as	
peças,	dando	oportunidades	para	outras	pessoas	assumirem.	Dou	meu	apoio	e	tenho	
total	interesse	para	que	o	projeto	aconteça.	Sou	testemunho	do	que	é	capaz	a	ausência	
de	uma	empresa	em	uma	cidade.	A	gente	só	sente	as	coisas	quando	a	gente	perde.	Mas	
ninguém	nota	isso.

Antonio Carlos Severo Júnior
Instituto Holcim, responsável 
pelas áreas Gestão de Projetos e 
Comunicação com a Comunidade

Como barrosense, percebo que 
as pessoas estão reagindo muito 
bem ao projeto Ortópolis

“
”

	 Nas	apresentações	do	Instituto	Holcim	para	a	população	de	Barroso,	em	visitas	à	
fábrica,	sempre	destacamos	o	projeto	Ortópolis,	porque	tem	o	envolvimento	direto	da	socie-
dade.	Nós	frisamos	muito	a	participação	de	todos,	porque	é	preciso	fazer	uma	mudança	
comportamental	no	município:	trabalhar	com	a	comunidade	ao	invés	de	trabalhar	para	a	
comunidade,	ou	seja,	ter	a	comunidade	como	principal	parceira	de	nossas	atividades	sociais.
	 As	pessoas	demonstram	um	interesse	muito	grande	quando	se	fala	no	projeto.	
Elas	vêem	a	Associação	Ortópolis	Barroso	como	um	suporte	das	organizações	de	base	



Gabriel Moraes
Coordenador de programas 

do Instituto Holcim

	 Quando	você	entra	na	comunidade,	alguém	pode	pensar	que	a	gente	está	
querendo	mudar	a	comunidade	ao	nosso	jeito.	E	não	é	ao	nosso	jeito,	é	o	jeito	deles.	O	
que	a	gente	está	fazendo	é	trazer	ferramentas	para	que	eles	percebam	o	que	podem	
mudar	ou	que	questionem	se	precisam	mudar.
	 Criou-se	o	consenso	de	que	o	Instituto	Holcim	precisava	fazer	alguma	coisa	
para	fortalecer	a	comunidade.	A	idéia	era	organizar	uma	grande	reunião	com	repre-
sentantes	da	sociedade,	que	essas	pessoas	identificassem	os	problemas	e	definissem	
soluções	para	eles.	
	 Curiosamente,	o	principal	problema	que	a	cidade	mesmo	detectou	foi	o	relac-
ionamento.	Aquela	história	de	que	santo	de	casa	não	faz	milagre	é	muito	forte	em	Bar-
roso,	de	fazer	exatamente	o	que	o	outro	está	fazendo	em	paralelo,	de	não	reconhecer	o	
mérito	dos	outros.	Isso	foi	detectado	por	eles.	Eu	participei,	além	do	gerente	e	a	gerente	
de	comunicação.	Éramos	três	pessoas,	de	um	total	de	�0,	não	era	um	número	tão	
grande	para	causar	uma	mudança	na	percepção.	Foi	uma	percepção	da	comunidade.	
Uma	das	críticas	que	o	planejamento	recebeu	posteriormente	foi	que	o	grupo	inicial	era	
muito	elitista,	que	não	representava	exatamente	a	população	de	Barroso.	A	proposta	
era	fazer	esse	evento	de	planejamento	estratégico	e	depois	desdobrá-lo	em	planeja-
mentos	operacionais,	onde	você,	por	tema,	convida	outras	pessoas	e	vai	envolvendo	a	
população,	em	cadeia.	Essa	seria	a	concepção	ideal.	
	 No	início,	a	gente	teve	uma	adesão	inicial	muito	grande,	a	própria	associação	
teve	um	volume	de	associados	bastante	alto	–	foram	72	que	participaram	da	assem-
bléia	de	formação	da	Associação	Ortópolis	Barroso,	criada	um	ano	depois.	O	projeto	é	
de	200�	e	a	Associação,	de	200�.
	 A	proposta	inicial	foi	de	desenvolvermos	três	períodos,	ou	etapas	de	três	anos.	
A	primeira	etapa	terminou	agora	e	a	gente	tem	que	fazer	uma	reavaliação	da	proposta,	
se	de	fato	os	problemas	identificados	em	outubro	de	200�	são	ainda	os	problemas	de	
hoje.	Após	essas	três	etapas	de	três	anos,	mais	um	ano	de	consolidação,	para	poder	se	
ver	e	medir	o	que	aconteceu.	Tivemos	uma	experiência	de	mensuração	no	ano	passado,	
com	uma	consultoria	externa,	utilizando	indicadores	da	Rede	América.
	 O	grande	articulador	do	projeto	nesses	três	anos	foi	o	coordenador	geral,	Célio	
Reis,	que	tem	bom	trânsito	com	o	poder	público,	pela	influência	que	ele	tem.	Ele	é	um	dos	
maiores	empresários	da	cidade,	com	uma	vasta	experiência	de	vida,	uma	maneira	muito	
tranqüila	de	lidar	com	as	diferenças	entre	pessoas.	Ele	é	voluntário	e	muito	atuante.
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A missão e a visão do projeto é garantir 
a sustentabilidade do município, 
melhorias para os cidadãos

“
”

	 É	necessário	ter,	nessa	hora,	alguém	para	articular	com	o	poder	público	para	
poder	fazer	com	que	as	coisas	funcionem.	O	primeiro	setor	foi	o	primeiro	a	apresen-
tar	resultados.	Um	grande	passo	foi	estabelecer	uma	parceria	para	elaborar	o	plano	
plurianual	(PPA),	um	documento	que	todo	governo	municipal	tem	que	fazer,	um	plano	
de	quatro	anos,	que	abrange	até	o	primeiro	ano	do	governo	seguinte,	de	modo	que	haja	
uma	continuidade	de	atividades	na	mudança	de	um	prefeito	para	o	outro.	Em	geral,	isso	
é	feito	“no	gabinete”,	tem	algumas	audiências	públicas,	mas	como	o	povo	não	participa,	
o	documento	vai	para	a	Câmara	Municipal,	do	jeito	que	o	poder	público	definiu.	
	 É	interessante	observar	que	a	Associação	Ortópolis	Barroso	não	sofreu	
qualquer	abalo	com	a	eleição	do	novo	prefeito.	Pelo	contrário.	Dentro	da	associação,	tín-
hamos	pessoas	que	eram	secretários	de	governo	na	época	da	prefeita	anterior.	E	como	
esse	governo	era	novo,	pessoas	novas,	diferente	do	governo	anterior,	passou	na	cabeça	
de	algumas	pessoas	que	a	Ortópolis	era	um	poder	paralelo	e	que	isso	era	uma	coisa	
complicada.	Então,	com	muita	habilidade,	o	coordenador-geral	da	Associação,	Célio	Reis,	
desempenhou	um	importante	papel.
	 O	resultado	é	que	hoje	existe	uma	boa	relação	com	o	poder	público.	Alguns	
dos	coordenadores	são	atuais	secretários	de	governo.	Uma	outra	parceria	que	a	gente	
fez	com	o	poder	público	foi	a	atuação	do	Edgar	como	moderador	de	um	evento	de	
planejamento	estratégico	com	a	Câmara	como	um	todo.	A	gente	tem	hoje	um	bom	
relacionamento	com	o	poder	Executivo	e	com	o	Legislativo.
	 Com	relação	ao	segundo	setor,	a	gente	tem	ainda	muito	a	avançar.	O	grande	
parceiro	é	a	Associação	Comercial	Industrial	dos	Serviços	e	Agropecuária	de	Barroso	
(ACIB),	que	tem	uma	abrangência	grande	e	um	foco	maior	na	área	de	comércio.	E	a	
gente	hoje	tem	esse	programa	‘Rumo	Certo’,	que	está	dentro	da	concepção	de	em-
preendedorismo,	aliada	à	Ortópolis,	que	é	um	dos	“R”	de	resultado.	
	 No	fundo,	a	missão	e	a	visão	do	projeto	é	garantir	a	sustentabilidade	do	
município,	melhorias	para	os	cidadãos	de	todos	os	níveis.	Não	se	espera	um	bom	no	
comércio,	mas	pelo	menos	que	se	consiga	regularizar	as	situações.	A	proposta	é	por	que	
a	gente	não	pode	ser	o	grande	mercado	para	a	região?	Por	que	não	dá	para	pensar	que	
São	João	Del	Rei	venha	a	Barroso	para	fazer	compras?	Isso	começa	dos	próprios	com-
erciantes,	que	reclamam	dos	outros,	mas	eles	mesmos	fazem	isso.	É	começar	dar	essas	
noções	e	o	que	a	gente	precisa	fazer	para	estimular.	
	 Algumas	propostas	vão	aparecer	e	é	um	trabalho	que	eles	identificam	o	prob-
lema	e	propõem	soluções.	Não	é	o	consultor	que	traz	uma	solução	mágica,	empurra	
goela	abaixo,	que	se	sabe	que,	aquilo	que	o	cara	não	participa,	ele	não	implementa.	Ele	
implanta,	mas	não	implementa	e	quando	o	consultor	vai	embora,	aquilo	pára	porque	
ele	não	teve	participação	nem	na	concepção,	nem	na	definição	das	idéias,	nem	na	dis-
cussão.	Ele	recebeu	um	pacote,	mas	não	sabe	o	que	fazer	com	ele.	Essa	é	uma	dificul-
dade	natural,	que	quando	as	pessoas	não	estão	envolvidas	e	nem	comprometidas,	vai	
por	água	abaixo.	Nesse	caso,	é	necessário	que	a	pessoa	esteja	completamente	atuante.
	 No	terceiro	setor,	onde	se	concentram	as	associações	de	bairro,	as	ONGs,	a	
gente	tem	dado	maior	atenção	às	entidades	comunitárias.	Para	isso,	o	Instituto	Holcim	
fez	um	convênio	prévio	com	uma	instituição	americana	chamada	IAF	(Interamerican	
Foundation),	que	tem	por	objetivo	estimular	organizações	formadas	por	pessoas	de	
baixa	renda,	para	que	sejam	fortalecidas	ou	que	se	organizem.	Então,	na	verdade,	a	
gente	tem	esse	dinheiro,	que	no	desenho	da	IAF,	normalmente,	seria	administrado	pelo	
Instituto	Holcim,	que	repassaria	o	dinheiro	para	essa	instituição.	
	 O	desenho	que	nós	apresentamos	foi	fora	do	padrão,	um	ponto	polêmico,	
levou	muito	tempo	para	entenderem	e	aceitarem	e	até	retardou	a	vinda	do	dinheiro.	A	
verba	é	repassada	para	a	Associação	Ortópolis	e	ela	é	que	faz	a	negociação	com	cada	
associação	de	bairro,	que	apresenta	um	projeto	para	ela	dentro	de	um	modelo	e	esse	
projeto	tem	que	ter	um	caráter	de	ser	empreendedor,	de	fortalecer	a	própria	instituição	
para	gerar	renda,	ou	de	outro	grupo.	A	Associação	Ortópolis	que	analisa	os	projetos.	
	 Isso	é	uma	parte	do	que	a	gente	vem	fazendo	no	terceiro	setor.	A	outra	parte	
é	o	trabalho	de	capacitação,	previsto	também	nesse	convênio,	que	é	apresentar	propos-
tas,	discutir	com	eles	questões	que	são	inerentes	a	todo	mundo.	Nós	trabalhamos	com	
uma	entidade	que	vem	fazendo	um	curso	de	mobilização	social	e	de	liderança.	Discutir	
conceitos	de	liderança,	de	como	arregimentar	as	pessoas,	qual	é	o	papel	da	associação.	A	
gente	faz	um	convite	superamplo;	tem	sempre	a	dificuldade	de	ser	durante	o	dia	porque	

da	cidade,	devido	aos	cursos	de	capacitações,	palestras,	iniciativas,	etc.	Além	disso,	sem-
pre	questionam	como	participar.
	 Desde	o	lançamento	do	Ortópolis,	percebi	algumas	mudanças	em	relação	à	
comunidade.	Antes,	eles	tinham	a	fábrica	como	mãe,	agora	não,	estão	se	acostumando	
a	recorrer	à	Associação.	A	própria	comunidade	apresenta	os	projetos	e	mostra-se	inter-
essada	em	realizar	atividades	em	prol	da	cidade.
	 Os	coordenadores	dos	nove	grupos	de	resultados,	os	Rs,	formados	por	pessoas	
da	própria	comunidade,	tomam	decisões	sobre	as	propostas	apresentados,	o	que	deve	
ou	não	ser	apoiado.	Os	coordenadores	também	colocam	a	visão	de	auto-sustentabili-
dade	dos	projetos,	que	gerem	renda	para	a	nossa	cidade.	
	 Como	barrosense,	percebo	que	as	pessoas	estão	reagindo	muito	bem	ao	pro-
jeto	Ortópolis	e	que	está	havendo	uma	grande	mudança	comportamental	da	população.
	 Enfim,	foi	a	própria	comunidade	que	criou	o	projeto,	e	é	ela	que	está	desenvol-
vendo	as	atividades,	apresentando	propostas,	dando	sugestões,fazendo	críticas,	para	
que,	em	breve,	possamos	ter	uma	Barroso	revitalizada,	de	forma	auto-sustentável.	



a	reclamação	das	pessoas	é	de	que	atrapalha	o	expediente.	À	noite	quem	estuda	diz	que	
não	pode.	Então,	a	gente	marca	uma	data	e	diz	que	quem	puder	ir,	vai.	A	gente	convidou	
80	pessoas,	foram	�0.	Não	é	muita	gente,	mas	é	aceitável.	Agora	a	gente	quer	retomar,	
esperar	passar	essa	fase	de	política	e	retomar	esse	contato,	porque	além	desse	tema,	
temas	ligados	à	administração	financeira	e	à	questão	contábil	da	própria	associação	são	
coisas	que	eles	sentem	falta,	que	têm	dificuldade	em	fazer	um	balanço	financeiro.		
	 A	gente	tem	procurado	identificar	as	necessidade	e	buscar	parcerias,	buscar	
outras	entidades.	A	proposta	é	encontrar	entidades	parceiras.	A	gente	tem	por	meta	
nunca	fazer	as	coisas	sozinhos.	Sempre	ter	um	parceiro.	Uma	das	nossas	estratégias	
é	ter	co-financiamento	e	parcerias	sempre.	A	obrigatoriedade	de	fazermos	alianças	
é	porque	envolve	mais	gente,	cria	uma	rede	de	pessoas,	de	entidades	com	o	mesmo	
objetivo.	Ao	invés	de	fazer	sozinho	coisas	que	outras	pessoas	estão	fazendo	em	paralelo.	
Você	acaba	evitando	fazer	o	que	hoje	a	gente	reclama	em	Barroso:	de	ter	um	projeto,	
outro	cara	cria	um	projeto	idêntico	ao	que	já	existe	ao	invés	de	somarem	esforços.	Por	
que	não	procura	tal	entidade	e	se	agrupa	a	eles	para	dar	continuidade	ao	projeto?	As-
sim,	até	o	projeto	pode	ficar	maior,	mais	forte.	Parcerias	e	alianças,	que	a	gente	entende	
que	é	uma	palavra	que	fortalece	muito	mais	a	ligação	de	duas	entidades	porque	fica	
não	só	a	questão	do	recurso	financeiro,	mas	a	proposta	de	trabalhar	com	concepções,	
com	idéias.	A	aliança	implica	em	você	discutir	a	proposta.
	 Nesse	caso,	a	gente	tem,	aqui	em	Barroso,	o	poder	público	que	avaliza	todo	o	
projeto,	temos	a	ACIB	que	representa	o	segmento	do	segundo	setor,	e	procuramos	trab-
alhar	com	as	associações	de	bairro.	Quando	você	fala	em	aliança	pode	ser	a	disponibili-
dade	do	espaço	físico	que	a	entidade	tem	para	o	projeto,	a	inserção	de	pessoas	volun-
tárias.	Além	das	associações	de	bairro,	a	gente	tem	a	Cooperarte,	que	é	uma	cooperativa	
de	artesanato	uma	instituição	que	a	gente	apoiava	antes	da	Ortópolis.	
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No	princípio	havia	o	brejo.
E	o	brejo	dormia	o	sono	comprido	das	coisas	sem	esperança.

A	taboa	crescia	verde	nas	margens	emaranhadas.
Traíras	quentavam	sol
Na	sesta	preguiçosa
Dos	dias	desocupados.
Jararacuçus	de	mais	de	metro	e	meio,
Encaracoladas	nas	moitas,
Espreitavam	a	presa	preferida.

Quando	a	tarde	chegava,
Na	repetição	monótona	do	tempo	sem	progresso,
A	vaca	de	focinho	porejante
Mandava	para	longe	o	berro	demorado,
Em	mensagem	cifrada	ao	bezerro	apartado.

E	à	noite,
Quando	a	lua	sorrateira
Espiava	os	mistérios	do	brejo,
Os	sapos	lhe	faziam	serenatas.

Depois	o	homem	se	atolou	no	brejo.
Rasgou	nele	ferida	de	trabalho.
Cavou	sulcos	fundos	de	progresso.
Plantou	no	chão	colunas	de	concreto.
Ergueu	do	barro	o	barro	dos	tijolos.
Na	forma	altiva	de	altas	chaminés.

Onde	as	cobras	se	enroscavam,
Se	enroscam	fios.
Deixaram	de	existir	os	dias	de	preguiça:
Os	barulhos	do	dia	e	os	rumores	da	noite	de	ontem
Tornaram-se	o	zunido	das	máquinas	de	hoje.

Ontem	havia	o	barro	só.
Hoje	existe	a	Barroso.

Poema publicado em 1972 no jornal Losango, por ocasião da inauguração 
do Forno IV da Paraíso Barroso, hoje Forno I da Holcim Barroso.
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