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PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 A igreja de Santo Ama-
ro, em Brumal, que é
tombada pelo Instituto
do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), passará
por uma reforma
emergencial, com
apoio da GSM Mine-
ração. O serviço será
executado pela Anima
Conservação Restau-
ração e Artes, a partir
da próxima semana.
Também no distrito, a
mineradora está
apoiando a Associação
de Tecelãs [foto], com
consultoria técnica
especializada, para
contribuir com o
crescimento da produ-
ção de peças e, princi-
palmente, desenvolver
ações que aumentem
a renda e comerciali-
zação dos produtos
que são confecciona-
dos pelo grupo,
formado por mais de
20 mulheres. - p.3

GSM apoia reforma da

igreja de Santo Amaro
Guilherme Assis
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Com apoio da GSM Mineração, a
Anima Conservação Restauração e
Artes iniciará, na próxima semana, a
reforma emergencial de um dos mo-
numentos arquitetônicos religiosos
mais importantes de Minas Gerais,
que é a igreja Matriz de Santo Ama-
ro, no distrito de Brumal, em Santa
Bárbara. A igreja, construída a partir
de 1728, é um dos mais importantes
exemplares da primeira fase do bar-
roco mineiro.

A execução dos serviços é de ex-
trema urgência para evitar a degrada-
ção das estruturas e dos elementos in-
tegrados presentes no interior da ma-
triz, que é tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Naci-
onal (Iphan). Será feita a substituição
de telhas trincadas e quebradas, lim-
peza dos rufos e calhas, além de ve-
dações e complementações das oito
janelas das duas torres.

Quem destacou a importância da
reforma e do apoio da GSM Minera-
ção na recuperação de um dos maio-
res bens do distrito de Brumal é o
advogado Rubens Santana, 63 anos.
Nascido em Belo Horizonte, mas que
se considera “brumalense de cora-
ção”, ele é voluntário junto ao Curato
de Nossa Senhora das Graças.

“A reforma da igreja de Santo
Amaro é para mim como um tributo à
história da região. Afinal, seus quase
300 anos transcendem a sua impor-
tância como monumento arquitetônico
e religioso. Daí a importância de não
se medir esforços no sentido de pres-
tigiar urgentemente as intervenções
que ela reclama, não só para mim,
mas também para todos os mineiros”,
destacou Rubens Santana.

A GSM iniciou o processo de apoio
à reforma da Matriz de Santo Amaro
após um grupo de moradores do dis-
trito de Brumal formar a comissão
Pró-Reforma e pedir à direção da mi-
neradora ajuda para a conservação da
igreja. A GSM, que já atua em diver-
sas frentes de trabalho com os mora-
dores, decidiu apoiar a causa e res-
guardar o patrimônio. Segundo a co-
missão, a igreja corre risco de cair,
por causa de infiltrações no telhado,
no solo e pela quantidade de cupins.

Memória

Este ano a GSM já entregou à co-
munidade rural de Córrego da Onça,
em Barão de Cocais, a reforma e am-
pliação da igreja de Santo Antônio.

GSM apoia reforma emergencial da

igreja de Santo Amaro em Brumal

DESTAQUE EMPRESARIAL

Guilherme Assis

Igreja de Santo Amaro, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será reformada
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Apoio da GSM fortalece a geração

de renda para tecelãs de Brumal

DESTAQUE EMPRESARIAL

A GSM Mineração
está disponibilizando à
Associação das Tecelãs
de Brumal uma consulto-
ria técnica especializada,
que tem como principal
objetivo contribuir com o
crescimento da produção
de peças e, principalmen-
te, desenvolver ações que
aumentem a renda e co-
mercialização dos produ-
tos que são confecciona-
dos pelo grupo, formado
por mais de 20 mulheres.

O apoio técnico con-
siste em ações voltadas
ao gerenciamento para
adequação das atividades
previstas pelos projetos
já aprovados pela associ-
ação, mesmo durante
esta pandemia do novo
coronavírus. A consulto-
ria, que é um investimen-
to da GSM para as tece-
lãs de Brumal, prevê o
apoio para elaboração e
proposição de novos pro-
jetos no âmbito socioam-
biental, cultural, geração
de renda e conhecimento.

Estas ações desenvol-
vidas em parceria com a
GSM Mineração vêm
contribuindo com o for-
talecimento da economia
local e ao mesmo tempo
beneficiando as morado-
ras de Brumal, que mui-
tas vezes dependem da
confecção para sustenta-
rem suas famílias.

No mês de julho, a mi-
neradora contribuiu ainda
mais com o trabalho de-
senvolvido pelas tecelãs e
intermediou uma parce-
ria com uma empresa de
Belo Horizonte para a
comercialização de bol-
sas produzidas na asso-
ciação. A iniciativa vem
trazendo grandes resul-
tados às tecelãs, que es-
tão vendo seus produtos
sendo expostos não só
na região, como também
em uma das maiores ca-
pitais do país.

A primeira secretária
da Associação das Tece-
lãs, Dilce Amara Marga-
rida Mendes, destacou os

trabalhos realizados pelo
grupo e enalteceu o em-
preendedorismo femini-
no, feito principalmente
por mães de família. Se-
gundo Dilce Mendes,
nos últimos anos a asso-
ciação conseguiu envol-
ver as tecelãs em inúme-
ros cursos e projetos, o
que vem contribuindo
com a qualidade das pe-
ças produzidas.

Sobre o apoio da
GSM, Dilce Mendes re-
conheceu a presença de
um profissional contrata-
do, que auxilia a associa-
ção na elaboração de pro-
jetos ligados ao empreen-
dedorismo. “Com isso
[apoio da empresa], esta-
mos tendo condições de
associar o trabalho entre
elas [tecelãs], fazendo a
ligação entre diferentes
técnicas de artesanato
com o crochê, o bordado
e a costura. E também
criando outros produtos
mais atrativos para o
mercado, visando uma

produção com valor
agregado e com identida-
de local, que seja interes-
sante para os turistas que
visitam o Santuário do
Caraça”, destacou.

A tecelã Silvana Evan-
gelista Crisóstomo Fer-
reira, 53 anos, reconhe-
ceu o trabalho realizado
pela GSM Mineração,
que tem contribuído para
que as peças produzidas
por ela e suas colegas
cheguem em outras ci-
dades. Segundo a tecelã,
é na associação que a
sua alegria é expressada
através da arte.

“Aqui eu fico sentada,
fazendo o meu trabalho e
toda a minha energia está
em tecer. Hoje, eu tenho
visibilidade e o meu pró-
prio dinheiro. Aqui, eu
consigo manter os meus
sonhos. Me sinto valori-
zada, daqui de Brumal
saem bolsas para outros
lugares, isso é uma valo-
rização da nossa comuni-
dade”, comemorou.Dilce Mendes, primeira-secretária da associação

Guilherme Assis
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