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Olá pessoal!O tema desta 18ª
edição do Jornal Epimeteu é o
Patrimônio Imaterial. A execução
deste número coube ao programa
de extensão “Embornal de
Causos - a imagem e o som, a
escrita e o universo virtual como
veículos de
preservação do
patrimônio
imaterial” em
parceria com o
grupo PET
Filosofia.
Mas o que é
Patrimônio
Imaterial?
Segundo a
UNESCO esse
t i p o
d e
patrimônio é
representado
pelas “práticas,
representações,
expressões,
conhecimentos e
técnicas - junto
c o m
o s
instrumentos, objetos, artefatos e
lugares culturais que lhes são
associados - que as comunidades,
os grupos e, em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu
patrimônio cultural"
(http://www.unesco.org/new/pt/b
rasilia/culture/worldheritage/cultural-heritage/.
Acesso em 22 de novembro de
2011.). Esta forma de patrimônio
tem como característica principal
a mutabilidade, daí a dificuldade
em se lidar com ele: como
preservar algo que está em
constante transformação?
O programa Embornal de
Causos tem se concentrado na
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produção de material didático e
no oferecimento de oficinas de
Educação Patrimonial aos
professores do Ensino
Fundamental de São João delRei. Aproveitamos a ocasião para
mostrar a vocês um pouco deste
fascinante
universo.
Nesta edição,
apresentarem
os o músico
E l o m a r, o
selo Kuarup e
o f i l m e
Quanto vale
ou é por
q u i l o ?
Traremos à
b a i l a a
polêmica
proibição do
u s o
d e
panelas e
utensílios de
cobre, além
de outros
t e x t o s
referentes às tradições da nossa
região.
Lembramos que a PROEX,
Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários da UFSJ
financia em 2011, outros projetos
e programas relacionados a esse
mesmo tema. Podemos citar os
programas: Teatro, Memória e
Patrimônio Cultural, coordenado
pela professora Ana Dias;
História e Cultura Africana e
Afro-brasileira, coordenado pelo
professor Jauará; e Inventário do
patrimônio cultural do município
de São João del-Rei, coordenado
pelo professor Marcos Vinicius
Guimarães.

Olá pessoal!
Hoje eu, o Grande Hermes
mensageiro dos Deuses, gostaria de
oferecer um presente aos mortais.
Trata-se de um guia que intitulei de
“Guia Prático para os
Desorientados de Plantão”. Não
que eu, um dos deuses do Panteão
Olímpico (um dos mais charmosos,
é verdade!), ainda estivesse
circulando por aí, quando
determinados tipos de festas
surgiram sobre a face de
Geia. Mas como um deus
democrático, eu, o
grande Hermes
não posso
d e i x a r
perdidos
aqueles que
d e s e j a m
acompanhar as
principais festas
religiosas de São João
Del Rei, por isso tracei o
seguinte guia:
Janeiro:
-06- Festa da Folia de Reis
-20 -Festa de São Sebastião.
Fevereiro:
-Via Sacra e Irmandade de Senhor
Bom Jesus dos Passos nas 1°, 2° e
3° Sextas-feiras da Quaresma
-Carnaval (data móvel).
Março:
-Procissão do Deposito de N. S. das
Dores, na 4° sexta feira.
-Quaresma e Semana Santa (data
móvel.
-Procissão do Encontro no 4°
Domingo.

-21- Tiradentes.
Maio:
-Festa e Folias do Divino
Espírito Santo (data móvel)
-Missa festiva com a coroação
do Imperador do Espírito Santo
e em seguida procissão do
Espírito Santo com a presença
das Folias do Divino.
Junho:
-13 - Santo Antônio Missa e
Procissão.
-Procissão de São Gonçalo
Garcia, no ultimo
Domingo.
Julho:
-16- Nossa
Senhora do Carmo
Agosto:
-14- Nossa Senhora da Boa
Morte
-17- Dia do Patrimônio
Histórico
Setembro:
- 01- Bom Jesus do Monte.
-15 a 24- Nossa Senhora das
Mercês.
Outubro:
- 04- São Francisco deAssis
Novembro:
- 02- Finados
- 22 dia de Santa Cecilia.

Dezembro:
-08- Nossa Senhora da
Conceição e aniversário da
cidade
Abril:
- Semana de Bárbara Heliodora e
-14 - Comemorações da Tomada de
da Jornada de Patrimônio (data
Montes.
móvel).
Mensageiro dos deuses, preside os tratados tanto públicos quanto
privados, fomenta o comércio, protege as estradas contra os ladrões e
ampara os viajantes do mundo todo.

Tutora e Editora: Prof.Dra.Glória Maria Ferreira Ribeiro
Coordenação, diagramação e revisão:Danilo Henrique, Mariane Carla Fonseca.
Ilustração e arte final: Prof. Dra.Glória Maria Ferreira Ribeiro e Isabela Kristina Mesquita.
Edição de Textos: Adelino Ferreira, Alison Oliveira, Bruna Dutra, Bruno Constâncio, Carlos Arthur Pereira,
Danilo Henrique, Prof. Dra.Glória Maria Ferreira Ribeiro, Helaine Borges, Kátia Cristina, Lilian Rodrigues,
Mateus Almeida, Sabrina Gava, Shênia Giarola, Thamara Custódio, Valéria Nascimento.
Colaboradores: Daniela Diniz, Débora Resende, Etienny Trindade, Geralda Campos, Isaac José da Silva,
Isabela Oliveira, Prof. Dr.José Antônio Oliveira de Resende, José Omar Junqueira, José Raimundo da Silva e
Nilson Lemos.
A totalidade do projeto é resultado de trabalho conjunto e coordenado. Trata-se de uma junção de ideias
criteriosamente discutidas, reconstruídas e aplicadas durante reuniões semanais no segundo semestre de 2011.
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Http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/08/proibicao-de-tachos-de-cobre-pode-mudar-doces-tradicionais-de-minas.html

“Uma tradição de mais de 100
anos, de fazer o verde vivo do figo
em calda, a liga cremosa do doce de
leite, a goiabada na consistência
perfeita e a rapa de tudo isso no
fundo de um tacho de cobre, está
por um fio em Minas Gerais. A
vigilância Sanitária Estadual com
base na
resolução de
2 0 0 7 d a
Agência
Nacional de
Vi g i l â n c i a
Sanitária
(ANVISA)
proibiu o uso
de utensílios
de cobre na
produção
alimentícia, sob argumento de que a
absorção excessiva do metal
provoca desordens neurológicas e
psiquiátricas, danos ao fígado, rins,
nervos e ossos, além da perda de
glóbulos vermelhos. Essa decisão
pode significar o fim dos doces
feitos no popular tacho, representa
aflição para doceiras e admiradores
da culinária tradicional”.
(Acessado em 03 de Novembro,
http://jorgeroriz.wordpress.com/pa
nelas-de-aluminio-saoprejudiciais-a-saude)
Esta proibição causa muita
polêmica além de tristeza a toda
população mineira. A panela de
alumínio também não causa
doenças? Porque não proibi-la
também? Essas panelas geralmente
são as mais acessíveis, e as que
mais propiciam problemas aos

seres humanos. Há três décadas
pesquisadores do mundo todo vem
levantando algumas questões sobre
estes utensílios culinários.
“Algumas das doenças causadas
pela grande ingestão do alumínio
são Alzheimer (esclerose mental
precoce) e o mau de Parkinson. Isso
o c o r r e
porque o
m e t a l
deposita-se
no cérebro,
além disso, o
alumínio
expulsa o
cálcio dos
o s s o s
causando
osteoporose,
com isso ele migra para outras
regiões do corpo causando ainda
outras doenças como a bursite,
tártaro nos dentes, bico de
papagaio, cálculos renais. Muitas
vezes vai para dentro das suas
artérias, estimulando a pressão alta
e possibilidade de isquemias
cardíacas (infarto), cerebrais
(trombose) e genitais (frigidez e
impotência).
Outro problema vivenciado em
muitos lugares é que o alumínio se
mostra como um grande vilão,
principalmente para crianças, que
podem apresentar intoxicação,
hiperatividade e anemia”.
(Acessado em 03 de
Novembro,http://www.uai.com.br/
htmls/app/noticia173/2010/08/17/
noticia_minas)
São diversas as panelas que

mesclam as heranças
gastronômicas e culturais de
brancos, negros, índios, mulatos e
caboclos, como muitos e diferentes
são os modos de se habitar em
Minas Gerais.
Com estes problemas
relacionados com a saúde sendo
atribuídos ao uso de determinados
tipos de panelas, as pessoas ficam
receosas em relação a esta
ferramenta tão importante na
cozinha, não só mineira, mas do
mundo todo. Contudo, algumas
panelas tradicionais na cozinha
mineira não fazem nenhum mau à
saúde, como por exemplo, as
panelas de ferro e pedra. A panela
de Ferro é ideal para grelhados e
peito de frango, além de serem
muito tradicionais no estado essas
panelas ajudam significativamente
no tratamento de anemia, mulheres
em idade fértil, crianças e

vegetarianos. Outra panela que é
muito antiga na culinária mineira é
a panela de Pedra-Sabão, com sua
natureza antiaderente e sua
capacidade de reter calor por muito
tempo é muito conhecida há muitos
anos, além disso, esse utensílio
libera quantidades expressivas de
elementos nutricionalmente
importantes como cálcio,
magnésio, ferro e manganês.
Tudo bem, sejamos
“politicamente corretos” no uso do
ferro, da pedra e do barro nas nossas
panelas. Mas como ser mineiro sem
doces em calda? Sem as quitandas
com café no fim da tarde? Sem o
brilho do tacho de cobre que,
lavado é posto para secar ao sol?
Como ficará a alma do mineiro se o
seu corpo não puder degustar o
gosto do cobre, mesclado no figo e
no doce de leite? Fala-se muito do
corpo, mas e a nossa alma?

Http://www.artesanatodaslareiras.com.br/detalhes.php?id_prod=209

Praça principal; assembléia do povo na praça pública; mercado; fórum (na antiga Grécia).
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Misturando
“Toda a existência humana
decorre do binômio Estômago
e Sexo. A Fome e o Amor
governam o mundo”1 . Esta é
uma máxima do filósofo
Friedrich Schiller citada pelo
folclorista Luís da Câmara
Cascudo em sua obra História
da Alimentação no Brasil.
Porém, acrescenta Cascudo, o
estômago é muito mais
imperioso que o sexo. A fome é
inadiável, é dominadora.
Apesar disso, o homem não se

alimenta daquilo que encontra
com maior facilidade nem
daquilo que sabe ser mais
nutritivo. A alimentaçãoé
determinada culturalmente,
forjada lentamente pelas
interações entre os grupos
humanos.
A cozinha mineira é uma
verdadeira colcha de retalhos
de influências indígenas,
africanas e portuguesas. A
mandioca, o milho, o
amendoim, a abóbora, o feijão
são heranças indígenas. O
arroz, a pimenta malagueta, o
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e

Degustando

quiabo foram trazidos pelos
africanos. O trigo, a cana de
açúcar, as criações de
animais para consumo da
carne, os doces e os queijos
v i e r a m c o m o s
colonizadores. Os modos de
preparo que hoje
conhecemos, têm
contribuições de todos eles.
Ingrediente que vem de
um lado, tempero que vem de
outro e modo de fazer de
outro. Novas misturas foram
formando o que
hoje se conhece
por culinária
mineira: pão de
queijo, broa de
fubá, pernil de
porco assado, bife
de boi, angu,
couve, doces. E as
combinações!
Arroz com feijão,
queijo com
goiabada - o
famoso Romeu e
Julieta-, café com
leite, frango com
quiabo, pão com
manteiga, canjiquinha com
costelinha, carne com
farinha, pinga com
torresmo...
E já que falei de pinga,
neurótico que sou, louco por
uma caninha, não poderia
deixar de apresentar a vocês
umas boas cachaças de
alambique, produzidas
nessas bandas de Minas: a
Jacuba e a Século XVIII, de
Coronel Xavier Chaves, a
Tabaroa, de Bichinho e a
Botiqueira de São Tiago.
Aprecie com moderação!

CASCUDO,Luís da Câmara.História da Alimentação no Brasil.3ed.São Paulo:Global,2004,p17.

Referência a Nereu, deus marinho conhecido por suas virtudes de
sabedoria. Era capaz de realizar profecias e mudar de forma quando
conveniente. Esta coluna também promete ser mutante.

Prof.Dr.José Antônio Oliveira de Resende
Professor do Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ

Meu Patrimônio Imaterial
Drummond disse um dia
Fecho os olhos e abro os
que carregava todos os seus ouvidos sob um lampião. Na
mortos dentro do peito. Talvez parede do casarão, sombras
por isso ele andasse meio de bruxuleantes traçam desenhos
lado. Comigo a coisa é incertos, imitando contornos de
parecida. Carrego dentro de homens e mulheres, cenários e
mim todo um patrimônio becos... Aperto os olhos, tento
artístico e cultural... talvez por precisar a visão. As linhas vão
isso eu ande meio tombado.
ganhando vida e deixam de ser
Fui criado e cresci em meio traços. Homens e mulheres
às tradições de São João del- aparecem à minha frente,
Rei. De repente, virei cicerone trajando roupas de outros
por osmose. Sei de detalhes que tempos, com lágrimas e sangue
impressionariam qualquer nas histórias, algumas outras
turista. Conheço histórias que temperadas de sobrenatural...
deixariam Hollywood um tanto Lendas e mistérios que teimam
constrangida com a mesmice em soprar emoções em meus
simplista de seus roteiros.Acho ouvidos apesar de eu ser de um
até que ganharia alguns agora tão diferente. Mas escuto
trocados contando o que sei o que têm a dizer. E choro, e me
para quem não sabe.
mancho de sangue, e fico com
Mas não. Prefiro cultivar medo, e até consigo rir
comigo esse patrimônio. As também. Minha alma recolhe o
lendas viram cimalhas e recado disso tudo e guarda no
volutas em cada esquina do fundo do peito.
meu texto. Isso exige engenho,
E lá vou eu. Lá vou, de alma
pois a arte o patrimônio já tem. lavada. Carrego dentro de mim
Engenhando sílabas e tiradas um patrimônio de séculos.
prosaicas, tento convencer a Guardo tudo em meu peito
mim mesmo de que tenho secular. Prefiro não mexer no
engenho.
que minha alma guardou. Acho
Ando pela calçada com a que assim eu preservo o meu
alma descalça, que nem fiel tesouro sem baú.
pagando promessa em
Caminho carregado, pulo de
procissão. Cortejo de eu só, momento para momento,
sem andor e ladainha. Olho f a z e n d o p o n t e s e n t r e
para as torres e os sinos me e x p e r i ê n c i a s t ã o
dizem segredos de bronze. d es en co n tr ad as . . . eter n o
Minha alma recolhe o recado caminhão de mudança que não
das torres e guarda no fundo do se desfaz da carga. Circulo
peito.
pelas vias do tempo, paro no
Paro no botequim e uma abrigo da crônica, um texto
cachaça inspirada me beija os embarca nas minhas trilhas e
lábios e atiça o meu coração. vou seguindo meu rumo.
Meu apetite se embriaga na
De vez em quando, as
orgia destilada de um gosto de coisas do presente se
comida que só se vê por aqui. c h o c a m c o m o m e u
São doces, quitutes, salgados e patrimônio tombado. Aí,
pratos, caldos e quitandas, tudo e u p a s s o a a n d a r
numa mistura vertiginosa e trombado. Mas passa.
cheirando a prazer. Minha alma E s s a s c o i s a s q u e
recolhe o recado disso tudo e entranham nas vísceras da
guarda no fundo do peito.
alma nem terapia tira.
A coluna é uma homenagem ao caráter claudicante de Hefestos, um
dos motivos do riso dos deuses. Claudicar (do latim claudicare): não
ter firmeza nos pés; manquejar; capengar.
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Charadas

PALAVRAS CRUZADAS

O senhor José Omar Junqueira é um verdadeiro
charadista: aprende, memoriza e inventa charadas! Ele
explica que para desvendar uma charada, você deve
buscar sinônimos das primeiras expressões da charada e
juntá-los, formando assim uma terceira palavra que será
o sinônimo da última expressão da charada. Veja esse
exemplo: “Atravessa e encosta na ponte.” A resposta é
“passarela”, Veja por quê: Atravessa: passa; encosta:
rela; passa + rela = passarela, que é sinônimo de ponte.
Lembrando que quando aparece um homem, uma mulher
ou alguma profissão, você deve buscar nomes.
Será que você é capaz de desvendar essas outras
charadas que o Sr. Omar nos ensinou? Para facilitar, vai a
dica do número de letras de cada resposta.
1- O médico e a enfermeira fizeram uma operação.
R: __ __ __ A __ __ __ __ __
2- Prepara a terra para plantar a fruta e encontra uma
bela cidade.
R: __ __ A __ __ __ __
3- A nota musical no anzol faz o fogo.
R: __ __ I __ __ __
4- O homem é um ente que deixa a fortuna para ser
padre.
R: __ __ __ E __ __ __ __ __

1- Espécie de panela larga ótima para fazer doces; 2Ente sobrenatural que causa medo, muito presente nos
causos mineiros; 3- Manifestação cultural e religiosa de
influência africana. 4- Sigla do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, primeiro órgão
governamental de salvaguarda do patrimônio cultural; 5Brincadeira infantil em que se desenham números no
chão e se brinca pulando em um pé só; 6- Modo de
produção manual de utensílios, brinquedos, objetos de
decoração, etc; 7- Nome dado à arte de cozinhar; 8Sinônimo de fé; 9- Instrumento de preservação das
formas de patrimônio cultural de natureza material, tais
como casas, cachoeiras e objetos arqueológicos; 10Condimento utilizado na culinária mineira; 11- Alimento
que tem por base o leite e é um dos mais tradicionais de
Minas Gerais; 12- Espécie de bolsa muito utilizada na
zona rural, para carregar marmitas, merendas ou
ferramentas; 13- Doce feito com cana de açúcar; 14Bebida alcoólica produzida em alambique, cuja matéria
prima é a cana de açúcar; 15- Folia de _ _ _ _,
manifestação popular religiosa ligada às
comemorações do Natal; 16- Principal ingrediente de
um bolinho muito consumido em São João del Rei; 17Animal que aparece muito nos causos mineiros; 18- A
bebida mais consumida no mundo e que é consumida
pela maioria dos mineiros, principalmente pela manhã;
19- O principal ingrediente da broa, alimento muito
consumido em Minas Gerais.

5- Boa tarde, majestade, já fiz a sua oração.
R: __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ A
6- A mulher do padre tem perna fina.
R: __ __ __ A __ __ __ __
7- O verbo e o veículo é um estado do Brasil.
R: __ __ __ __ I __ __
8- Aqui na divisa encontrei um animal.
R: __ __ __ __ __ O
9- O pássaro coloca a roupa para clarear, e constrói
uma cidade.
R: __ __ __ __ A __ __ __ __ __

Amy Winehouse
(1983-2011)

10- A primeira pessoa aqui estudei o cigarro e fiz a
madeira.
R: __ __ __ __ __ __ __ __ O
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Respostas na página 08

Lugar de bagunça. Depósito de coisas velhas. Lugar de tumulto ou de desordem, confusão, miscelânea, mistifório.
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* Dicas de músicas, sites, filmes.

O cantador
da Cultura

Daniela Diniz
Graduanda em Filosofia pela UFSJ

Faz opção por viver na região
do semi-árido, no sudeste da
Bahia, onde divide seu tempo
entre cuidar de suas pequenas
fazendas, e dedicar-se a criação
musical, fazendo apresentações
esporádicas em palcos urbanos
de várias cidades do Brasil.
Mas, deixemos que o
próprio Elomar nos fale, através
da faixa 2 do disco Cantoria 3
Elomar Canto e Solo. A canção em
pauta é Canto de Guerreiro
Mongoió, que traz um apelo aos
habitantes de uma terra que
parecia melhor de se viver
noutros tempos:
“...Nos termos da
Virgem Imaculada não
vejo mais crianças ao luar
Por estas me bato
em retirada vou indo
cantá em outro lugar
Cantá pra não
chorar...”
A canção relata a
revolta de um sertanejo
que, tendo se
ausentado da terra,
agora volta e sofre
por não encontrar
no lugar em que
nasceu e foi criado, os
costumes e a natureza
bela que um dia ali havia
deixado.
Magoado, o sertanejo
promete deixar a terra, mas
promete também voltar se caso,
um dia fizerem guerra contra ela.

Neste caso, promete o sertanejo
lutar até a morte se preciso for, em
defesa do berço no qual nascera.
Bela melodia, bela letra e mais bela
ainda, a voz de Elomar.
Portanto, meu caro leitor, se
como este cantador sertanejo, a
ausência de interesse pela
preservação da identidade cultural
do nosso povo, lhe causa certo
incômodo, não perca a
oportunidade de conhecer o
trabalho de Elomar. Afinal, a alma
humana
sempre (ou quase
sempre) se eleva ao ouvir uma boa
música, se abrindo a dimensões
mais delicadas da criação artística e
cultural de nosso povo.
Dentre os diversos discos
gravados, o músico Elomar gravou
ao vivo em 1984, juntamente com
Geraldo Azevedo, Vital Farias,
Xangai, entre outros músicos, o
Http://lanopires.blogspot.com/2010/03/elomar-figueira-o-principe-da-caatinga.html
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Brasileira
Quando o assunto é
patrimônio imaterial, não se pode
deixar de citar o cantor,
compositor e violeiro
Elomar Figueira Melo.
Em suas canções é possível
perceber a alma de um
historiador que tenta
preservar, por meio da
música, a identidade
cultural de um povo.
Elomar nasceu em
21 de dezembro de 1937
em Vitória da Conquista
(Bahia) e acompanhou
desde a infância, os
cantos de festas
religiosas, as músicas dos
cantadores sertanejos.
Estudou arquitetura e
música em
Salvador. Na
mesma cidade
c o s t u m a v a
freqüentar as feiras
para ver os
cantadores, os
catingueiros, que
não eram bem
vistos por não
usarem o
português
corretamente
. Foi então
que, levando
em conta a
cultura sertaneja,
Elomar decide dedicar
suas composições ao universo
rural, preservando a escrita
naquela variação linguística. Ao
término dos estudos, o músico
retorna a Vitória da Conquista.

disco Cantoria 1. Após este,
também foram gravados Cantoria 2
e 3, sendo que o volume 3 recebe o
nome Cantoria 3 Elomar Canto e
Solo gravado em 1995.
Os três volumes do álbum
receberam o selo da Kuarup
Discos, que foi fundada em 1977,
no Rio de Janeiro pelo produtor
Mário de Aratanha e Airton
Barbosa, tendo em seguida a
adesão da co-diretora, a francesa
Janine Houard.
A Kuarup é hoje uma das
principais gravadoras
independentes do Brasil, e conta
com cerca de 200 títulos em seu
acervo, variando entre o repertório
de músicas nordestinas, caipira,
sertaneja, MPB, samba e
instrumental, entre outros gêneros,
sempre visando preservar a
integridade cultural.
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Quanto Vale
OU

É por Quilo

* Comentário sobre produções artísticas e midiáticas.
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Comercializando Solidariedade
Quanto vale ou é por quilo?
É uma reflexão sobre os
problemas sociais de nosso país e
a corrupção presente em todas as
camadas de nossa sociedade.
Com direção e roteiro de Sérgio
Bianchi (em parceria com
Eduardo Benaim), é uma “livre
adaptação do conto O pai contra
a mãe de Machado de Assis e das
crônicas Do Rio Colonial por
Nireu Cavalcanti, extraídas do
arquivo nacional do Rio de
Janeiro”. Conta com a
participação de atores
renomados como Herson Capri,
Caco Ciocler, Lázaro Ramos,
Zezé Motta, Antônio Abujamra e
Caio Blat.
O filme tem como alvo
central de sua crítica as ONGs
que atuam em nosso país como
captadoras de recursos de fundos
governamentais e têm, em sua
maioria, a missão de destinar
esses recursos para a sociedade
em forma de trabalhos sociais.
Além dessa temática o filme
nos faz lembrar que as nossas
mazelas, oriundas da falta de
honestidade neste país,
remontam aos tempos coloniais.
O racismo, o sonho da
promoção social vendida pela
grande mídia e o crime como
meio de alcançá-la, são
resultados (todos eles
interligados) da falta de políticas
públicas, historicamente
enraizadas na sociedade
brasileira.
O grande abismo da

desigualdade emerge, no filme,
como uma oportunidade
comercial, um tipo de
“modalidade econômica”, ou
seja, “o mercado da
solidariedade”, que tem como
máxima (várias vezes é citada no
filme) “ajudar a quem precisa e
movimentar a economia do
país”.
Empresas, ONGs, e
políticos, fazem do slogan da
solidariedade sua bandeira, e
com isso crescem
vertiginosamente seus lucros
e c o n ô m i c o s
e ,
concomitantemente, dá-se a
promoção da sua imagem junto à
sociedade.
A proposta do filme nos
remete a um problema
gravíssimo em nosso país, a
gestão de dinheiro público.
Milhões de reais saem todos os
anos dos cofres públicos,
destinados à
melhoria da
qualidade
de vida da
populaçã

o brasileira.
Em diversas
áreas

como saúde, educação, cultura
e esportes, entre outras, são
abertos editais de todos os tipos,
mas como a edição deste mês é
dedicada ao patrimônio cultural
de nossa região, ficaremos
restritos a eles.
Os dos grupos ligados à
cultura popular (como os grupos
de Congado, Folia de Reis e
Pastorinhas) enfrentam uma
grande dificuldade em conseguir
êxito na captação deste tipo de
verba e grande parte desses
segmentos culturais sequer sabe
que pode pleitear esse tipo de
recurso.
Alguns desses editais não
pedem nenhum pré-requisito
acadêmico para serem
respondidos, mas para ter acesso
aos recursos oferecidos é
necessário saber desenvolver um
projeto
, além de saber
algumas “manhas” do
trâmite burocrático coisas que nem
sempre são acessíveis
aos grupos, aos quais
esse tipo de verba
se destinaria.
E s s a
mediação
e n t r e o
dinheiro
público e a
sociedade,
acaba sendo
feita por
ONGs
,

Nilson Lemos
Graduando em Filosofia pela UFSJ
institutos, universidades. A
demanda de ONGs que
cumprem o papel de
intermediários entre a verba
pública e diferentes setores e
segmentos da sociedade, é muito
grande e muitas vezes vemos
noticiários denunciando
irregularidades nos projetos
desenvolvidos por elas.
No entanto devemos
salientar que há gente séria
envolvida em projetos sérios,
com o intuito de desenvolver
mudanças em nossa sociedade.
Embora não seja uma prática
muito comum do brasileiro, é
dever nosso fiscalizar como está
sendo gasto esse dinheiro, afinal
ele é o nosso dinheiro, dinheiro
com que pagamos os nossos
impostos.
Essa é a nossa dica de filme
dessa edição “Quanto vale ou é
por quilo?” é uma ferramenta
interessantíssima para abrir
discussões sobre temas como
corrupção, racismo, políticas
públicas, entre outros. Leve para
as salas de aula, grupos de
estudos ou aí mesmo com a
sua galera que se interessa
por política.
Então, aproveite e
reflita.
Referência: (Trecho
Retirado dos créditos do
filme “Quanto vale ou é por
quilo” de Eduardo Benaim.
Coprodução “ Quanta e
Teleimagem, 2005.
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Receitas
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BROA de ANGÚ

DOCE de LEITE PASTOSO

Ingredientes
3
xícaras de leite;
1/2
xícara de gordura ou banha
1 e 1/2 xícara de açúcar
1 e 1/2 xícara de fubá de canjica
1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
1
pitada de sal
1
colher de sopa de fermento em pó
6a8
ovos caipira (obs.: os ovos devem
ser necessariamente caipiras)
Modo de Preparo
Em uma panela (de preferência de ferro)
coloque o leite, a gordura, o açúcar, o sal e
deixe ferver. Assim que levantar fervura
adicione o fubá e a farinha de trigo e mexa o
angú (por aproximadamente 5 minutos.).
Logo após, coloque a massa em uma
vasilha e deixe esfriar. Quando a massa
estiver fria, vá adicionando os ovos até o
ponto de enrolar. Para enrolar polvilhe com
farinha de trigo um coité (cuia pequena),
coloque uma porção da massa dentro do
coité, balance para dar forma à massa e
despeje em uma assadeira untada com
gordura. Asse em forno temperado.
Receita cedida por Geralda Campos

Ingredientes
5 litros de leite
1kg de açúcar
2,5g de bicarbonato de sódio
2 pedacinhos de canela em pau
(opcional)

Modo de Preparo
Em um tacho (preferencialmente de cobre)
coloque o leite e o bicarbonato de sódio, e
mexa até a mistura tornar-se homogênea.
Em seguida adicione o açúcar e leve ao
fogo baixo. Deve-se mexer o doce durante
todo o processo (aproximadamente 3h).
Quando o doce estiver encorpado e
borbulhando, pegue uma pequena
quantidade e coloque em um copo com
água fria. Verifique o ponto, se a gota for ao
fundo do copo sem se dissolver, o doce já
estará no ponto ideal. Retire-o do fogo e
deixe esfriar.
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1- TACHO
2- ASSOMBRAÇÃO
3- CONGADO
4- IPHAN
5- AMARELINHA
6- ARTESANATO
7- CULINÁRIA
8- CRENÇA
9- TOMBAMENTO
10- PIMENTA

11- QUEIJO
12- EMBORNAL
13- RAPADURA
14- CACHAÇA
15- REIS
16- FEIJÃO
17- ONÇA
18- CAFÉ
19- FUBÁ.

1- O médico: César. A enfermeira: Ana. A operação: CESARIANA.
2- Prepara a terra: ara. A fruta: caju. Uma bela cidade: ARACAJU.
3- A nota musical: FA. No anzol: isca. Faz o fogo: FAÍSCA.
4- O homem: Sá. O ente: ser. As fortunas: dote. Padre: SACERDOTE.
5- Boa tarde: salve. Majestade: rainha. Oração: SALVE RAINHA.
6- A mulher: Sara. O padre: cura. Tem perna fina: SARACURA.
7- O verbo: ser. O veículo: Jeep. Um estado do Brasil: SERGIPE.
8- Aqui: cá. Divisa: Valo. O animal: CAVALO.
9- O pássaro: arara. Coloca a roupa para clarear: quara. A cidade:
ARARAQUARA.
10- A primeira pessoa: Eu. Aqui: cá. Estudei: li. O cigarro: pito. A
madeira: EUCALIPTO.
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Respostas

